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 Ålands lagting PLENARPROTOKOLL 
   

   M W-A 

 

Plenum den 31 oktober 2016 kl. 12.00 

Plenum börjar .................................................................................................................................................................. 1 

Föredras ........................................................................................................................................................................... 1 
1 Talmansval 

Val av talman V1/ 2015-2016 
Val av första vicetalman 
Val av andra vicetalman 

Plenum slutar ................................................................................................................................................................... 3 

 

Plenum börjar 

Ålderstalman Bert Häggblom 

Enligt 1 § i arbetsordningen ska den ledamot som längst har innehaft ett uppdrag som 

ledamot av lagtinget ta talmannens plats. Med anledning av detta har jag intagit tal-

mannens plats och under min ledning förrättas nu valet av en talman samt därefter var 

för sig val av en första och en andra vicetalman. 

Upprop. 26 lagtingsledamöter är närvarande.  

Lagtingsledamöterna Axel Jonsson, Britt Lundberg, Tony Wikström anhåller om befri-

else från deltagande i plenum på grund av deltagande i Nordiska rådets session. Bevil-

jas. 

Föredras 

1 Talmansval 

Val av talman V1/ 2015-2016 

Valet av talman och två vicetalmän förrättas enligt arbetsordningens 92§, som föreskri-

ver att val av en enda person sker på så sätt att varje ledamot antecknar sin kandidat på 

en blank valsedel. Den som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras 

vald. Uppnås inte en sådan röstövervikt förrättas ett nytt val mellan de två som vid den 

andra omröstningen har nått det högsta röstetalet. Vid denna omröstning förklaras den 

som har fått de flesta rösterna vald och om det uppkommer lika röstetal avgör lotten.  

 

Först förrättas valet av lagtingets talman. Valsedlar finns utdelade till alla lagtingsleda-

möter. Jag uppmanar ledamöterna att tydligt anteckna namnet på sin kandidat på val-

sedeln, både förnamn och efternamn.  

Valsedlarna avlämnas efter upprop. Konstateras att valurnan är tom.  

Upprop.  

Jag ber lagtingsledamöterna Annette Holmberg-Jansson och Harry Jansson att biträda 

vid rösträkningen. 

26 st. röstsedlar är inlämnade.  

Rösträkningen har visat att 26 röster har avgivits för lagtingsledamoten Johan Ehn. 

Eftersom lagtingsledamoten Johan Ehn har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, 

förklaras han härmed vald till lagtingets talman för arbetsåret 2016-2017. 
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Val av första vicetalman 

Nu förrättas ett val av en första vicetalman. Valet sker på samma sätt och i samma ord-

ning som valet av talman. Jag ber lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på 

den utdelade valsedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara 

tom.  

Upprop 

Jag ber lagtingsledamöterna Carina Aaltonen och Runar Karlsson att biträda vid röst-

räkningen. 

26 st. röstsedlar är inlämnade. 

Rösträkningen har visat att lagtingsledamoten Veronica Thörnroos har fått 24 röster, 

vidare har 1 blank samt 1 ogiltig röstsedel avgivits. 

Eftersom lagtingsledamoten Veronica Thörnroos har fått mer än hälften av de avgivna 

rösterna förklaras hon vald till lagtingets förste vicetalman för arbetsåret 2016-2017. 

 
Val av andra vicetalman 

Slutligen förrättas ett val av en andra vicetalman på samma sätt som de tidigare förrät-

tade valen. Jag uppmanar lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på den 

utdelade valsedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom. 

Upprop. 

Jag ber lagtingsledamöterna Perinilla Söderlund och Stephan Toivonen att biträda vid 

rösträkningen. 

26 röstsedlar är inlämnade. 

Rösträkningen har visat att 24 röster har avgivits för lagtingsledamoten Viveka Eriks-

son och 2 blanka sedlar har avgetts.  

Eftersom lagtingsledamoten Viveka Eriksson har fått mer än hälften av de avgivna rös-

terna förklaras han/hon härmed vald till lagtingets andra vicetalman för arbetsåret 

2016-2017. 

Jag uppmanar nu talmannen och de båda vicetalmännen att inför lagtinget avge den 

högtidliga försäkran enligt 10 § i arbetsordningen. 

Talman Johan Ehn 

Herr ålderstalman! Herr landshövding! Ärade lagtingledamöter! Jag, Johan Ehn, för-

säkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt 

självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning. 

Första vicetalman Veronica Thörnroos 

Herr ålderstalman! Ärade kollegor, herr landshövding! Jag, Veronica Thörnroos, för-

säkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt 

självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning. Tack för ert 

förtroende. 

Andra vicetalman Viveka Eriksson 

Herr ålderstalman, värderade lagtingsledamöter! Jag, Viveka Eriksson försäkrar att jag 

som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen 

och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning. 
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Ålderstalman Bert Häggblom 

Mitt uppdrag som ålderstalman är härmed fullgjort. Jag ber den nyvalda talmannen 

Johan Ehn motta talmansklubban och överta ledningen av förhandlingarna. 

Talman Johan Ehn 

Ett stort tack för förtroendet! 

Ett meddelande om valet av talman och vicetalmän kommer att sändas till landshöv-

dingen och landskapsregeringen enligt arbetsordningens 10§. 

En gudstjänst med anledning av lagtingets öppnande hålls idag kl. 13.00 i S:t Görans 

kyrka. Lagtingsledamöterna samlas utanför plenisalen kl. 12.35 för procession till kyr-

kan. Öppningshögtidligheten äger rum idag kl. 14.00, då landshövdingen förklarar lag-

tinget öppnat.  

Plenum slutar 

Lagtingets nästa plenum hålls idag klockan 15.15. Plenum är avslutat. 
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 Ålands lagting  PLENARPROTOKOLL 
   

   M W-A 

 

Lagtingets högtidliga öppnande den 31 oktober 2016 kl. 14.00 

Landshövding Peter Lindbäck 

Värderade herr talman, värderade ledamöter av Ålands lagting! Republikens 

president Sauli Niinistö har med hänvisning till 14 § i självstyrelselagen för-

ordnat mig att såsom landshövding förrätta öppnandet av Ålands lagting för 

arbetsåret 2016-17. 

Vi har under det gångna året i en allt raskare takt lindats in en form av in-

stabilitet och en ständig oro inför morgondagen. 

Det politiska världsläget känns alltmer instabilt, liksom den globala eko-

nomin. Inom den europeiska unionen har vi fått uppleva Storbritanniens be-

slut om det så kallade ”Brexit”, ett utträde ur unionen, ett beslut som på 

många sätt har skapat en osäkerhet och en instabilitet inom det Europa som 

trots mindre brister och fel har upplevts som en stabil grund att bygga fram-

tiden på.  

Syrien känns som en ”krutdurk” och ingen vet om och när och i vilken om-

fattning ”explosionen” kommer att ske. Allt fler människor dör och flyr och 

känner vanmakt. Gränser öppnas för att sedan stängas, och ingen vet egentli-

gen vem som bekämpar vem och varför. 

Nationellt är läget betydligt mer stabilt, dock så att statens offentliga eko-

nomi har fortsatta problem med att återhämta sig efter den lågkonjunktur 

som tog sin början år 2008.  

På axeln mellan regeringen i Helsingfors och självstyrelsen har det gångna 

året innefattat händelser som varit ägnade att skapa en viss friktion, främst 

då politiska löften inte har infriats och aviserade beslut har uteblivit. 

Herr talman! Om inte förr så är det nu som de åländska politiska partierna 

och de åländska självstyrelseorganen måste visa framtidstro och vilja att 

skapa ett stabilt och hållbart Åland. Att ständigt visa en politisk kraft och en 

återkommande vilja att vända politiska nederlag till framtida politiska fram-

gångar. Att i de stora och svåra frågorna söka en gemensam politisk linje och 

därigenom få den åländska befolkningen att känna att den grundläggande 

målsättningen med det politiska arbetet är att skapa en tilltro och en trygghet 

inom det åländska samhället och den åländska offentliga ekonomin.  

Omvärldens påverkan är förvisso stark och de negativa effekterna är svåra 

att undvika, men de åländska politikerna och det åländska samhället har 

också tidigare under svåra tider visat prov på att den åländska ”graniten” är 

stark. 

  Ålandskommitténs arbete med att reformera självstyrelselagen kommer 

säkert att stöta på olika former av motstånd innan den nya självstyrelselagen 

kan träda i kraft, men för egen del är jag förvissad om att reformen kommer 

att ros iland på ett för självstyrelsen tillfredsställande sätt. De åländska med-

lemmarnas osjälviska och uppoffrande arbete med att skapa ett nytt verktyg 

för att utveckla den åländska självstyrelsen är i sig värt ett gynnsamt resultat. 

Herr talman! Det är knappast okänt för någon att landets offentliga eko-

nomi på ovan nämnt sätt befinner sig i en djup och långvarig svacka, vilket 
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åtminstone delvis varit orsaken till de grusade förhoppningarna om ett för-

väntat statligt stöd till den åländska vindkraften och nu senast den uteblivna 

förhöjningen av den så kallade avräkningsgrunden.  

Med facit i hand kan man säkert tycka att dessa saker kunde ha skötts på 

ett mera politiskt korrekt sätt från statsmaktens sida, så att den i och för sig 

berättigade besvikelsen inom självstyrelsen kunde ha varit mera lätthanterlig.  

Den ständigt diskuterade språkfrågan, närmare bestämt de ständiga 

övertrampen gällande det svenska språkets ställning i förhållandet mellan 

framförallt myndigheter i riket och på Åland, men också näringslivets väx-

ande problem att bedriva handel på svenska med övriga landet, ger anledning 

till en växande oro och är som vi alla vet en av de centralaste orsakerna till att 

Åland i en accelererande takt regionaliserar sig västerut.  

Det faktum att självstyrelseorganen inte alltid får gehör för sina önskemål 

om ökad självstyrelse och ekonomiska särarrangemang m.m. i Helsingfors 

hör till ”spelets regler”, men språkfrågan är något av fundamentet för hela 

självstyrelsearkitekturen och utgör således grunden för ålänningarnas förut-

sättningar att på rättvisa villkor kunna verka och bo inom det åländska sam-

hället. 

Den i sammanhanget måhända enda positiva trenden just nu är att den så 

kallade klumpsumman kommer att växa med drygt två miljoner år 2017, jäm-

fört med innevarande år, och därmed uppgå till knappa 224 miljoner euro. 

Även den så kallade flitpengen för år 2015, som utbetalas i början av nästa år, 

kommer enligt preliminära beräkningar att kunna uppgå till dryga 20 miljo-

ner euro, vilket är en märkbar ökning jämfört med de senaste åren. 

Herr talman!  Det gångna året har bland annat innefattat givande diskuss-

ioner med marinens och framförallt gränsbevakningens högsta ledning. Det 

finns goda förhoppningar om att Kökars sjöbevakningsstation och framförallt 

sjöbevakningens skötsel av valda uppgifter till förmån för självstyrelsen 

kommer att kunna fortsätta, något som bland annat skulle garantera för 

skärgårdsbefolkningen en fortsatt trygghet gällande sjuktransporter samt 

upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet. 

I egenskap av landshövding kan jag intyga att det fortlöpande finns en vilja 

inom de statliga verksamheterna på Åland att inom ramen för tillbudsstående 

resurser bistå självstyrelsen då behov föreligger. 

Värderade Herr talman, värderade lagtingsledamöter! Republikens presi-

dent Sauli Niinistö har särskilt bett mig att till det avgående presidiet över-

bringa sina bästa hälsningar och tacka för en angenäm samverkan under det 

gångna året, samt att till det talmanspresidium som under det kommande 

året leder lagtingets arbete, framföra de bästa lyckönskningar i arbetet, till 

fromma för befolkningen på Åland. 

På Republikens presidents vägnar förklarar jag härmed lagtingets arbetsår 

2016-2017 öppnat. 

Talman Johan Ehn 

Ärade herr landshövding! Bästa lagtingskolleger, lagtingsveteraner! Fru 

lantråd! Mina damer och herrar! Vi lever i en värld där tillgången till inform-

ation är större en någonsin. Den nya tekniken, sociala medier och möjlighet-

en att i realtid spegla vad som händer i världens alla hörn gör att vi ständigt 

översköljs med information och nyheter. Tyngdpunkten i rapporteringen lig-

ger främst på att rapportera tragiska, våldsamma och uppseendeväckande 
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händelser. Rapporteringen är också mera subjektiv än någonsin tidigare då i 

princip alla har tillgång och möjlighet till verktyg som sprider information 

brett och snabbt. För mottagaren gäller det att ta till vara denna möjlighet 

men också att kritiskt granska den information som sprids. Risken är annars 

att man får en allt igenom negativ bild av verkligheten eller att man missleds 

av källans andra syften. 

Läget i världen idag känns måhända mer osäkert, mer våldsamt och mer 

orättvist än på länge. Fruktansvärda krig med civilt lidande rasar på flera 

håll. Bilder och rapporter från bl.a. Aleppo i Syrien får oss att rysa, och de 

handlingar som utförs mot civila där kan inte nog fördömmas. Krigen och 

oroligheterna leder till flyktingströmmar som sällan skådats och samtidigt 

har världen drabbats av en ekonomisk instabilitet som skakar om samhällets 

grundvalar. Sammantaget ger de negativa tendenserna en grogrund för ett 

osunt tänkande i vi-och-ni också i vårt samhälle. Samtidigt kan man också 

konstatera att vi i dagens värld har en barnadödlighet som är lägre än någon-

sin, flera barn får gå i skola, våldet totalt sett minskar och antalet extremt fat-

tiga i världen minskar kontinuerligt. Allt handlar alltså om vilka glasögon el-

ler vilket perspektiv vi väljer att anlägga. Vi ålänningar känner oss som en del 

av det internationella världssamfundet. Formellt saknar vi många gånger 

möjligheten att agera i internationella frågor då självstyrelsen tyvärr saknar 

behörighet inom dessa områden. Trots det ser vi ålänningar som i vardagen 

gör osjälviska insatser för att lindra lidandet och som är beredda att ta sin del 

av ansvaret i att hjälpa människor i nöd. Det offentliga Åland tar varje tillfälle 

som bjuds att vara aktiv också på det internationella planet. Inkommande år 

kommer Nordiska Rådet med största sannolikhet att ledas av en åländsk 

parlamentariker som president och det samma gäller den Parlamentariska 

Östersjökonferensen, BSPC, under år 2018. Ännu saknas möjligheten att 

rättmätigt föra vår egen talan i EU-parlamentet, men en god öppning ges om 

Brexit blir verklighet. 

Herr landshövding, vi ålänningar har alltid känt stolthet för vår identitet 

och vår historia. Vi har byggt upp ett livskraftigt samhälle genom att konkret 

använda oss av våra lokala styrkor och känna våra svagheter. Samtidigt har vi 

genom vårt geografiska läge, våra internationella kontakter i bl.a. handel, 

studier och inflyttning tagit intryck och dragit nytta av erfarenheter från om-

världen. Självkänslan har alltid funnits där men har också stärkts av såväl 

framgångar, som t.ex. nu senast med IFK Mariehamns fantastiska liga guld, 

som av gemensamma symboler som flaggan, våra frimärken och annat som 

påminner oss om det som sägs i Ålänningens sång ”var vi äro hemma”. 

Idag blåser andra vindar över välden och Åland där den positiva national-

ism, som jag vill kalla det jag beskrivit ovan, hotas av krafter som säger sig 

vilja bygga sammanhållning genom att lyfta skillnader, att skapa ett vi-och-

ni-tänkande. Här har alla vi som opinionsbildare ett ansvar för att inte låta 

oss lockas in i att skapa ett samhälle som river sönder det som vi mycket 

framgångsrikt byggt upp under många år. IFK Mariehamn och även Åland 

United kan här tjäna som mycket goda föredömen. Där har lagledningen till-

sammans med laget dragit nytta av alla de styrkor som funnits hos lagmed-

lemmar från jordens alla hörn. Så kan även vi välja att skapa ett vinnande 

Åland! 

Herr landshövding! I år firar vi ett viktigt 25-års jubileum. Den 25 mars 

1991 tog lagtinget ett lika historiskt som viktigt beslut. Lagutskottets dåva-
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rande ordförande Gunnevi Nordman sade så här inför landstinget när utskot-

tets betänkande presenterades: ”Konventionen om barnets rättigheter känns 

angelägen, mer angelägen än många av de konventioner som vi här i lands-

tinget behandlat genom åren. Trots att vi här på Åland säkert är närmare 

intentionerna i artiklarna än många av de över 100 staterna som har skri-

vit under fördraget finns det nog skäl att fråga om vi helt kan leva upp till 

andan och meningen, om vi faktiskt alltid och i alla avseenden värnar om 

barnets rättigheter ur barnets synvinkel och med tanke på barnets bästa, 

för det är det som är syftet med konventionen. Det är väl säkert så att vi 

många gånger rör oss ute i gränslandet.” Kloka ord från lagutskottets ordfö-

rande Gunnevi Nordman som stämmer till eftertanke än idag. Barnen är vår 

framtid, samtidigt också en av de grupper i vårt samhälle som inte alltid har 

lätt att komma till tals gällande sina behov och sina rättigheter. Eftersom vi 

alla ser vikten av att så ska ske finns en god ambition, men jag är inte säker 

på att våra metoder och sätt att arbeta alltid i praktiken får det önskade resul-

tatet. I arbetet med att förverkliga Barnkonventionen har vi alla möjlighet att 

göra skillnad. Varje dag! 

Ett annat jubileum som går av stapeln under inkommande år är Finland 

100 år. På Åland är det dessutom 100 år sedan Ålandsrörelsen påbörjade sitt 

arbete för att återförena Åland med Sverige. Finlands 100 år som självständig 

stat har inte varit lätta. Den unga nationen drabbades tidigt av krig som ho-

tade den nyvunna suveräniteten. Med kraft och vilja lyckades Finland att inte 

bara försvara sin suveränitet utan också under åren som följde kriget betala 

ett tungt krigsskadestånd och dessutom utveckla nationen till en välmående 

och respekterad stat. Vi ålänningar kämpade inledningsvis hårt för återför-

ening med Sverige, allt för att säkra vårt svenska språk och våra traditioner. 

Nationernas Förbund beslöt som bekant 1921 om en internationell lösning. 

En lösning som vi lever med ännu idag. Vi kan konstatera att utan den kamp 

som Ålandsrörelsen förde för att göra ålänningarnas röst hörd och utan den 

kamp som Finland förde för sin suveränitet som stat hade vi knappast idag 

haft den självstyrelse och rätt och möjlighet till självbestämmande som vi 

idag har. Detta är något det finns all anledning att manifestera under det 

kommande året. 

Herr landshövding! Grunden till en god relation är kunskap, förståelse 

samt vilja och förmåga att agera. Relationerna mellan regeringarna i Helsing-

fors och i Mariehamn har tyvärr inte sett sina glansdagar under de senaste 

åren. Flera för samhällsutvecklingen viktiga frågor har inte nått lösningar där 

man från åländsk sida har kunnat känna att man nått ett acceptabelt resultat. 

Stödet till vindkraften, justeringen av avräkningsbeloppet, den s.k. klump-

summan, det svenska språkets ställning i det finländska samhället och nu 

senast fördelningen av EU:s fiskekvoter är sådana mycket bekymmersamma 

exempel. Vidare finns fortafarande också olösta avgörande och för Åland vik-

tiga frågor som effekterna av den planerade social- och hälsovårdsreformen 

på den åländska självstyrelsen och ett progressivt och framåtsyftande resultat 

gällande den stora reformen av självstyrelsesystemet. De två senare är samti-

digt exempel på frågor som ännu kan nå goda resultat om kunskapen, den 

gemensamma förståelsen och framförallt viljan finns.  

”Vi behöver inte magi för att förändra världen. Vi har redan förmågan vi 

behöver inom oss. Vi har förmågan att föreställa oss något bättre”, så skri-

ver författaren J.K. Rowling. Ett citat som stämmer väl in på oss ålänningar. 
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Utvecklingen i världen och våra närområden går ständigt vidare. Det är na-

turligt och i grunden något positivt. För att anpassa sig till utvecklingen och 

kunna bygga ett samhälle som står i samklang med denna och med de behov 

och förväntningar som medborgarna har måste det finnas beredskap att 

också ändra de system och regelverk som styr vardagen. Det gör riksdag och 

regering i Finland, t.ex. gällande social- och hälsovårdsreformen och andra 

stor reformer som nu är under beredning, det gör landskapsregering och lag-

ting i diskussionerna om en framtida kommunstruktur. Viktigt, klokt och na-

turligt. Detsamma bör då också gälla utvecklingen av systemet för vår 

åländska självstyrelse. Från såväl lagtingets som riksdagens sida har nog-

granna analyser gjorts av dagens system och regeringen Jyrki Katainen med 

justitieminister Anna-Maja Henriksson i spetsen beslöt därför att tillsätta en 

gemensam kommitté, med representanter från samtliga riksdags- och lag-

tingspartier, vars uppdrag är att ta fram ett förslag till en ny självstyrelselag. 

Kommittén leds av ett presidium under ledning av president Tarja Halonen, 

riksdagsrådet Gunnar Jansson samt direktören Teija Tiilikainen.  

Under de senaste 50 åren har vi ålänningar känt en trygghet i vår självsty-

relse, visst har det kontinuerligt funnits områden som vi önskat hade varit än 

mer utvecklade, men vi har stolt tillsammans med Finland visat upp en i stort 

välfungerande lösning. Samtidigt konstaterar vi nu att behoven av förändring 

och utveckling är många, och till vissa delar akuta, av den lag som nu har 

dryga 20 år på nacken. Jag vill för lagtingets del understryka att de behov av 

förnyelse och utveckling, inte minst av den ekonomiska självstyrelsen, som vi 

från åländskt håll fört och för fram på inte sätt handlar om att vilja plocka 

några russin ur kakan eller att skapa en negativ konkurrenssituation mellan 

riket och Åland utan istället om att utveckla verktygen och möjligheterna för 

oss ålänningar att såväl idag som i framtiden kunna bygga och utveckla ett 

blomstrande, öppet och framgångsrikt samhälle till nytta för såväl oss som 

bor på Åland som för republiken Finland. Om vi även framledes från åländskt 

håll, tillsammans med Finland, ska kunna lyfta fram vår självstyrelse som nå-

got positivt krävs nu att vi tillsammans når resultat! Oss väl ingen illa är vik-

tiga ledord från åländsk sida i detta sammanhang. Jag hoppas och tror därför 

att vi genom kunskap, förståelse och vilja, gemensamt mellan statsmakten 

och Åland, stolt ska kunna fira den åländska autonomins 100 års jubileum år 

2022 genom att sjösätta ett ”Självstyrt Åland 4.0”.  

Herr landshövding! I belysning av den ökade spänning som råder i vårt 

närområde är det på sin plats att närmare nämna den historiskt framgångs-

rika lösning som Nationernas Förbund 1921 lyckades snickra samman i ett 

också då spänt säkerhetspolitiskt läge. Resultat blev en treenighetslösning 

med för det första autonomi och skydd för språk och kultur till fördel för 

Åland, för det andra territoriell suveränitet till fördel för Finland samt för det 

tredje demilitarisering och neutralisering till fördel för Sveriges och Norra 

Östersjöns stabilitet och säkerhet. En snillrik lösning som historiskt utsatts 

för många prövningar men ständigt visat sig hålla sträck. Nu som då ifråga-

sätts delar av eller lösningen som helhet av krafter som inte sällan visar sig 

sakna kunskap om helheten. Republikens president har historiskt, men också 

idag, visat sig vara en viktig garant för att hålla samman denna treeniga lös-

ning. Jag vill genom er herr landshövding framföra mitt och lagtingets upp-

skattning för den tydlighet med vilken republikens president Sauli Niinistö 

agerat i denna fråga. Jag hoppas också att ni sänder lagtingets och presidiets 
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varma tack till republikens president för den goda anda och den ömsesidiga 

respekt som har präglat vårt samarbete under det senaste året. Vi ser med 

tillförsikt fram emot ett fortsatt konstruktivt arbete under kommande år. Jag 

vill slutligen, herr landshövding, också till er framföra mitt och lagtingets tack 

för det viktiga arbete som ni och de statliga myndigheterna på Åland utför, 

och vill att ni också för detta vidare till era medarbetare. 

Ärade lagtingkolleger! Vi har fått möjligheten att axla ett av de finaste 

uppdrag man tänka sig i ett demokratiskt samhälle. Ålänningarna har satt sitt 

förtroende, att utveckla vårt samhälle på bästa sätt, i våra händer. Vi har valts 

in för våra åsikter, våra olika åsikter. Åsikter är aldrig fel, men däremot olika. 

Det är i debatten, skillnaden och slitytan mellan dessa åsikter, som utveckling 

skapas och som demokratin frodas och säkras. Med detta följer ett stort en-

skilt och gemensamt ansvar, att debattera i sak, att visa respekt och att göra 

det värdigt. Det förväntar sig ålänningarna och det är vår skyldighet att leva 

upp till! 

Fru lantråd! Ert och era kollegers arbete är mycket krävande. Med relativit 

små resurser ska ni utföra i princip samma uppgifter som förväntas av stater 

och regeringar med långt mycket större resurser till sitt förfogande än vad ni 

har. Som tidigare nämnts saknas idag inte utmaningar. För er gäller det nu 

att systematiskt analysera läget och prioritera era resurser så att aktuella ut-

maningar kan lösas på bästa sätt, det ger er unika möjligheter att bygga ett 

Åland som är säkrat för framtiden. Förvalta denna möjlighet väl. På samma 

sätt som för oss lagtingsledamöter gäller att med detta följer ansvar, ansvar 

att debattera i sak, visa ömsesidig respekt och göra det värdigt. Fru Lantråd! 

Jag vill genom er framföra lagtingets varma tack också till landskapets för-

valtning, myndigheter och alla dem som i sitt vardagliga arbete får vårt sam-

hälle att fungera. 

Fru lagtingsdirektör! ”Politiker kommer, men tjänstemän består” sägs det 

ibland. Ni och era kolleger på lagtingets kansli är ryggraden i det vardagliga 

arbetet som utförs med begränsade resurser. Ni hjälper oss att utföra vårt 

uppdrag på ett rättssäkert och effektivt sätt vilket är viktigt för att bevara tro-

värdigheten och långsiktigheten i vårt samhälle. Jag kan konstatera att er lo-

jalitet och tjänstvilja i förhållande till lagtinget som institution men också till 

oss ledamöter är beundransvärd. Detta visade ni särskilt i samband med flyt-

ten till de tillfälliga lokaler vi nu befinner oss i då era insatser sträckte sig 

långt utöver vad som kan förväntas. Jag vill därför på lagtingets och mina 

egna vägnar uttrycka ett stort, varmt och innerligt tack till er och er personal! 

Härmed är lagtingets högtidliga öppnande till ända. Lagtinget samlas till 

ett kort arbetsplenum idag klockan 15.15. 
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Plenum börjar 

Upprop. 25 ledamöter är närvarande.  

Förutom tidigare anmälningar om frånvaro anmäler ltl Mikael Staffas frånvaro på 

grund av deltagande i Nordiska rådets session i Köpenhamn.  

Meddelande 

Meddelas att kandidatlistor för val av två medlemmar och två personliga ersättare för 

dem i Nordiska rådet ska inlämnas till lagtingets kansli senast den 1 november klockan 

15.00 och att valen förrättas vid plenum den 2 november 2016 klockan 13.00. Valet av-

ser lagtingsåret 2016-2017. Antecknas. 
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För kännedom 

1 Godkännande av överenskommelsen med Republiken Korea om social trygghet  

Republikens presidents framställning RP 12/2015-2016 

2 Godkännande av det fördjupande partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och 

Republiken Kazakstan 

Republikens presidents framställning RP 13/2015-2016 

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

från presidenten om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse 

till landskapsregeringen för ett yttrande som bör föreligga när ärendet remitteras till ett 

utskott. Båda dessa ärenden har sänts till landskapsregeringen för utlåtande den 6 ok-

tober 2016. Landskapsregeringen ska behandla ett sådant ärende i skyndsam ordning. 

Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum. 

3 Kulturhistoriskt värdefulla föremål 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 1/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 18/2015-2016 

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 07.11.2016. 

4 Ny blankettlag om utrustning och säkerhetssystem samt ny blankettlag om explosiva 

varor 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 2/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 21/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 22/2015-2016 

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 07.11.2016. 

5 Om förvaltning av fonder för inrikesfrågor på Åland 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 19/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 20/2015-2016 

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 07. 11.2016. 

6 Bassamfundslagstiftning 

Landskapsregeringens lagförslag LF 1/2016-2017 

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 07.11.2916. 

7 Ny blankettlag om anmälda organ 

Landskapsregeringens lagförslag LF 2/2016-2017 

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 09.11.2016. 

8 Marknadskontroll 

Landskapsregeringens lagförslag LF 3/2016-2017 

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 09.11.2016. 

9 Elsäkerhet 

Landskapsregeringens lagförslag LF 4/2016-2017 

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 09. 11.2016. 

10 Hissäkerhet 

Landskapsregeringens lagförslag LF 5/2016-2017 

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 09.11.2016. 

11 Förslag till budget för landskapet Åland för år 2017 

Landskapsregeringen budgetförslag BF 1/2016-2017 

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 14.11.2016. 
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Talmannen påminner om att budgetmotioner enligt arbetsordningen 32 § ska lämnas in 

senast klockan 12.00 den elfte dagen efter att budgeten antecknats för kännedom, alltså 

senast fredagen 11.11.2016 klockan 12.00. 

12 Ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland 

Ltl Bert Häggbloms m.fl. lagmotion LM 5/2015-2016 

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 21.11.2016. 

13 En åländsk gymnasieexamination 

Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 4/2015-2016 

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 21.11.2016. 

14 Grundläggande privatekonomi i skolan 

Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 5/2015-2016 

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 21.11.2016. 

15 Centraleuropeisk tid  

Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 6/2015-2016 

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 21.11.2016. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 02.11.2016 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Föredras ......................................................................................................................................................................... 57 
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För kännedom ................................................................................................................................................................ 57 
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Avslutning ...................................................................................................................................................................... 58 

 

Plenum börjar 

Upprop. 24 ledamöter närvarande. 

Föredras 

1 Val av två ordinarie medlemmar och två ersättare i Nordiska rådet 2016-2017 

 V 2/2016-2017 

Enligt 2 § i landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet utser lagtinget 

två av lagtingets ledamöter till medlemmar av Nordiska rådet samt två ledamöter till er-

sättare. Valet ska förrättas inom sju dagar från lagtingets öppnande.  

Endast en kandidatlista har lämnats in till kansliet inom föreskriven tid och i behörig 

ordning. Listan upptar följande namn: Ordinarie medlemmar; lagtingsledamoten Mi-
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kael Staffas och lagtingsledamoten Britt Lundberg. Ersättare; lagtingsledamoten Tony 

Wikström och lagtingsledamoten Axel Jonsson. 

Vid val tillåts enligt 90 § i arbetsordningen ingen annan diskussion än om kandidater-

nas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Begärs ordet? Ingen begär ordet. 

Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs enligt 100 § i arbetsordning-

en ingen valförrättning, utan de kandidater som finns upptagna på listan förklaras 

valda, nämligen ordinarie medlemmar: Lagtingsledamoten Mikael Staffas och lagtings-

ledamoten Britt Lundberg. Ersättare: Tony Wikström och lagtingsledamoten Axel Jons-

son. 

Valet gäller för den mandatperiod som föreskrivs i landskapslagen om Ålands represen-

tation i Nordiska rådet. Antecknas. 

Remiss 

2 Ändrad tidpunkt för landskapets årsredovisning 

Landskapsregeringens lagförslag LF 24/2015-2016 

Enligt arbetsordningens 48 § 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 Mats Perämaa 

Herr talman! Landskapsregeringen föreslår en ändrad tidpunkt för landskap-

ets årsredovisning via en förändring av landskapslagen om finansförvaltning. 

Den rätta tidpunkten för när årsredovisningen skulle behöva fastställas av 

landskapsregeringen och senare, efter revision, föras lagtinget har genomgått 

många olika beslut allt sedan lagen togs fram inför den 1 januari 2013. 

Ursprungligen i det förslag som lades skulle lagtinget få ta del av en fast-

ställd årsredovisning och revision före utgången av maj. Det här stränggera-

des i ett skede så att det skulle ske betydligt tidigare, för att sedan bli föremål 

för en temporär lagstiftning där man förlängde tiden ända till juli månad be-

roende på införandet av nya budgeteringssystem och rutiner och detsamma 

för redovisningen. Man ansåg sig behöva en förlängd tid, säkert med rätta 

också, för att det inte skulle krävas mera personella resurser för att ta fram 

handlingarna vid införandet av nya system.  

Om vi inte skulle genomföra den här förändringen så skulle årsundervis-

ningen för år 2016, då det ska redovisas för lagtinget, behöva fastställas av 

landskapsregeringen inom februari månad för att sedan, redovisningen jämte 

revision, föras till lagtinget inom mars månad.  

Landskapsregeringen bedömer att det är något för tidigt att fastställa års-

redovisningen, som består av bokslut jämte den skriftliga verksamhetsberät-

telsen, för att man ska kunna säkerställa sig om att vi får en produkt av god 

kvalitet. 

Förslaget är att ändra tidpunkten. Landskapsregeringen skulle fastställa 

årsredovisningen innan utgången av mars månad för att sedan föra hela pa-

ketet till lagtinget inom april månad. 

Den ursprungliga diskussionen, då när finansförvaltningslagen antogs och 

dessa stadganden infördes, var att det är viktigt att lagtinget får ta del av tidi-

gare års bokslut och verksamhetsberättelse, alltså årsredovisning, så att man 

tidsmässigt hinner tillgodogöra sig diskussionen inför den kommande budge-
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ten för sen följande år. Med den här förändringen bedömer landskapsrege-

ringen att dessa huvudsakliga mål ska kunna tillgodogöras. Tack. 

Talmannen 

Diskussionen är avslutad.  

Kan förslaget att remittera ärendet finans- och näringsutskottet till omfattas? Förslaget 

är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.   

Enda behandling 

3 Hälso- och sjukvården 

Landskapsregeringens svar S 1/2015-2016-s 
Vtm Veronica Thörnroos m.fl. spörsmål S 1/2015-2016 

Först tillåts diskussion. Under diskussionen i ärendet kan det väckas förslag om en åt-

gärdsuppmaning till landskapsregeringen. Förslaget ska samtidigt skriftligen överläm-

nas till talmannen.  

Om det har väckts förslag om en åtgärdsuppmaning bordläggs ärendet efter avslutad 

diskussion till en avgörande behandling vid ett plenum tidigast följande dag. Om inget 

förslag till åtgärdsuppmaning väckts antecknas landskapsregeringens svar för känne-

dom.  

Under diskussionen kan ärendet bordläggas första gången på begäran av två ledamöter 

och efter det en gång om lagtinget så beslutar.  

Diskussion.  

Vicetalman Veronica Thörnroos får först läsa upp klämmen.  

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Vilken är landskapsregeringens plan för att genom en i lag-

tinget brett förankrad strategi säkra en kvalitativ vård som motsvarar den 

åländska befolkningens behov och som säkerställer tillgången till hälso-och 

sjukvårdstjänster på hela Åland? 

Minister Wille Valve 

Talman! Inledningsvis vill jag tacka spörsmålsställarna för att denna viktiga 

fråga lyfts och aktualiseras just nu, för det här är viktiga frågor och det är nu 

som det finns som mest att berätta och diskutera. 

Landskapsregeringen har levererat ett skriftligt svar på vtm Thörnroos 

spörsmål om hälso- och sjukvården. Jag tänker inte här citera eller referera 

det svaret. Avsikten i detta svarsanförande är snarare att tydliggöra några av 

de ”röda trådarna” i landskapsregeringens social- och hälsovårdspolitik som 

ligger bakom det skriftliga svaret. 

Dessa röda trådar bildar en väv som utgör svaret på de fyra första orden i 

vtm Thörnroos fråga: ”Vilken är landskapsregeringens plan?” 

Först och främst: Varför? Landskapet Åland har idag ett hållbarhetsunder-

skott på cirka 20 miljoner – det är en problemformulering som i dagsläget 

torde omfattas av fler än regeringspartierna i detta rum. Som en konsekvens 

av detta lade vi i förrgår en budget där hållbarhetsgapet minskas med 6 mil-

joner, varav 2 miljoner på ÅHS. Det förtjänar att understrykas att det är här 

och nu som förändringsarbetet behöver göras, inte ”sen”.  

Spörsmålsställarna frågar vilken landskapsregeringens parlamentariskt 

förankrade plan är. Den utgörs givetvis av vår budget och dess allmänna mo-

tiveringar, som i demokratisk ordning kommer att behandlas och synas av fi-
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nans- och näringsutskottet. Men det finns mer att berätta. Vi vill förstås ha en 

ännu bredare diskussion kring framtidens vård och vi kommer därför att ar-

rangera seminarier om framtidens vård på Åland under våren 2017.  

Jag kommer kort att redogöra för vad som händer i ett 1-års perspektiv, 5-

årsperspektiv och möjligen i ett 10-årsperspektiv med de fakta vi har idag. 

Jag gör det genom att berätta om några ”röda trådar” i vår hälso- och sjuk-

vårdspolitik.  

Röd tråd 1: Socialpolitik – psykiatri. 

Den som har bekantat sig med förslaget till ÅHS-avgifter för 2017 kommer 

att märka att det finns en del socialpolitik, vilket bildar en av de röda trådar-

na. Inom psykiatrin sänker vi avgiften för dag- eller nattvård från 21 euro till 

12 euro. Öppenvård är, som tumregel, bra både för patient och för samhälle. 

Det är bra för patienten att, i mån av möjlighet, kunna hålla kvar en fot i 

samhället och det är bättre för samhället att stöda detta än mera betungande 

åtgärder. Detta är följd i färg med självmordslinjen som landskapsregeringen 

sjösatte för några månader sedan. Det har funnits en efterfrågan efter en så-

dan tjänst på svenska – och bara de första månaderna har tydligt visat att det 

finns ett behov på Åland. Detta torde givetvis avlasta också psykiatrin inom 

ÅHS på lång sikt.   

Röd tråd 2: Socialpolitik – barnfamiljer.  

En annan röd tråd är barnfamiljer, barn- och unga och ensamförsörjare 

som vi vet att hör till de mest utsatta i samhället idag. Primärvården blir av-

giftsfri för barn och unga under nästa år och – viktigt att notera – högkost-

nadsskyddet för barn och unga sänks till 100 euro. Det här är en medveten, 

politisk linje från landskapsregeringens sida för att stärka de i kristid mest 

utsatta grupperna.   

Röd tråd 3: Effektivering och kvalitetsförbättring.  

Den tredje röda tråden är effektivering och kvalitetsförbättring, två be-

grepp som ibland används lite slarvigt. Till effektivering hör bl.a. en skärp-

ning av avgiften för uteblivet besök från 40 till 48. Uteblivna besök kostar 

idag organisationen ÅHS mycket i effektivitet. Denna skärpning gäller alla 

patienter, också barn och ungdomar. 

Och vi kommer att se mycket av just denna ”röda tråd” under de kom-

mande åren. Dagkirurgin innebär både effektivering och kvalitetshöjning. 

Palliativa vården kvalar inte in som effektivering, men otvetydigt en kvalitets-

förbättring, vilket vi kommer att höra mera om idag. Magnetresonanskame-

ran i budget 2017 är en kvalitetsförbättring och på lång sikt också en effekti-

vering. Det är jätteviktigt att denna linje fortsätter att förverkligas under 

mandatperioden.  

Röd tråd 4: Samverkan med privata och tredje sektorn. 

I Utnämningsbrevet för ÅHS-styrelse formulerades den här röda tråden 

tydligt, där vi bad den nya styrelsen att tillsammans med landskapsregering-

en göra en bedömning av vilka ÅHS-verksamheter som kunde utföras helt el-

ler delvis, av privata bolag eller av tredje sektorn. Detta arbete består i att 

hitta nischer där vi kan hålla kostnaderna nere och producera god vård för 

ålänningarna.  

Röd tråd 5: Självfinansieringsgraden ökas.  

ÅHS-styrelsen kommer under återstoden av mandatperioden att söka nya 

sätt att öka självfinansieringsgraden inom området ”övriga avgifter”, vilket 

styrelsen kommer att fortsätta att jobba med.  
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Röd tråd 6: Geriatriska kliniken.  

Detta är en så stor satsning att den fordrar en egen liten utläggning. Man 

kan kort konstatera att det har varit bra att satsningen har fördröjts med 

några år, så att den har kunnat anpassas till den verklighet vi befinner oss i 

nu. Det är också bra att den kommer att byggas i modulform, vilket innebär 

ett stort mått av organisatorisk flexibilitet. Geriatriska kliniken är en framåt-

syftande satsning som motiveras med att vår äldre befolkning växer, blir allt 

friskare och kommer att ha ett större vårdbehov än idag. Vi ska framförallt 

notera att dagens byggnader inte är ändamålsenliga, faktiskt så oändamåls-

enliga att en del av dem står outnyttjade idag, vilket gör att personalen i prak-

tiken är väldigt ihop trängd och inklämd. Även det gör geriatriska kliniken till 

en i högsta grad personalpolitisk åtgärd för ÅHS. Personalkostnaderna torde 

inte öka som en följd av nya geriatriska kliniken och vi har indikationer på att 

energikostnaderna rentav kunde gå ner, vilket är i linje med landskapsrege-

ringens långsiktiga hållbarhetsarbete.  

Röd tråd 7: Samspelet mellan kommuner och ÅHS.  

Fram till år 2019 kommer landskapsregeringen att lägga stor omsorg vid 

att förstärka samarbetet mellan de kommunala aktörerna och ÅHS. Detta 

görs i regi av det PAF-finansierade projektet ”Äldres psykiska ohälsa”. Samt-

liga åländska kommuner utom en deltar i detta viktiga arbete med att stärka 

vård- och servicekedjorna kring den enskilde patienten.  

Röd tråd 8: IT-satsningar. 

Vi har i denna sal diskuterat den s.k. IT-skulden inom ÅHS. Ett centralt 

medel för att kunna förverkliga de andra ”trådarna” är en fungerande IT-

infrastruktur. Mer om några av dessa satsningar kommer på en presskonfe-

rens under denna vecka.  

Röd tråd 9: Hälsofrämjande åtgärder. 

Om vi tittar in i kristallkulan ser vi en sak säkert: Den enskilde medborga-

ren måste ta mer ansvar för sin livsstil – basala saker som sömn, mat och 

motion. Under 2017 kommer hälsovårdsbyrån att utreda specifikt friskvårds-

främjande åtgärder som på verkligt lång sikt avlastar sjukvården. Forskning 

visar tydligt att en sund livsstil har betydelse för bl.a. sannolikheten att du 

drabbas av vissa former av demens och hjärt- och kärlsjukdomar. 

Talman! Vi befinner oss just nu mitt i bygget av morgondagens, hållbara 

vård. Ni är välkomna att delta i det bygget.  

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Tack för innehållsrikt svar minister Valve.  

Vi har nu fått budgeten för 2017 på våra bord. De antaganden som 

den här regeringen bygger sin ekonomiska politik på är det så kallade 

hållbarhetsunderskottet på 20 miljoner. Man ska spara 6 miljoner det 

här året 2017 och ytterligare 14 miljoner under de kommande tre åren. 

Nu visar det sig, de facto, att inkomsterna ökar dramatiskt för år 2017. 

Det verkliga resultatet för landskapets ekonomi är + 5,88 miljoner euro. 

Det verkliga resultatet enligt budgeten för 2017 är +5,88 miljoner euro. 

Min fråga till minister Valve är; om man skulle haft den kunskapen 

för ett år sedan, skulle man för den skull lagt det största inbesparings-

kravet på ÅHS och på de sjuka?  
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Minister Wille Valve, replik 

Ledamotens fråga är kanske egentligen riktad till finansministern. Men 

så mycket kan sägas angående påståendet att inkomsterna skulle öka 

dramatisk, vi kan inte bygga vår välfärd på det som i praktiken är intäk-

ter av engångskaraktär. Hade den här landskapsregeringen sett en var-

aktig ökning i klumpsumman eller någon annan form av ökning av in-

täkterna som vi hade vetat att håller i sig, så i det hypotetiska scenariot 

är det möjligt att landskapsregeringen hade resonerat annorlunda. Men 

det är en hypotetisk fråga. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Det är alldeles uppenbart att landskapsregeringen har 

gjort en felaktig bedömning av den ekonomiska situationen. Man kallar 

detta inkomster av kortsiktig natur. Skattegottgörelsen är ingen lätt sak 

att bedöma. Men de facto tror jag att även de kommande åren 2018 och 

2019 kommer att vara på en god nivå, eftersom det är relationen mellan 

Finlands och Ålands ekonomi som avgör hur skattegottgörelsen utfaller. 

Det är ingen större skillnad mellan åren 2015 och 2016. Vi kan sannolikt 

se fram emot en god skattegottgörelse också för 2018.  

Nu avser man att spara 2 miljoner för 2017 och man ska även spara 

ytterligare 4 miljoner för 2018 och 2019. Står de kraven också kvar på 

sjukvården och de svagaste i samhälle? 

Minister Wille Valve, replik 

Vi kan inte tro, vi måste bygga framtidens välfärd på det vi vet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Tack minister Valve för en bra presentation. 

Jag fastnade speciellt mycket på den röda tråden åtta. Om jag inte 

minns fel så handlade den om det hälsofrämjande arbetet. Det är ett in-

tressant tema. Här finns det många samhällsvinster att göra för alla och 

envar. Jag tänker på fysisk ohälsa, jag tänker på psykisk ohälsa, jag tän-

ker på förbättrad inlärningsförmåga och ett allmänt välbefinnande och 

på en friskare personal. Hur ser minister Valve på det arbetet? Är det 

stora utmaningar att få samarbetet att fungera? Det handlar om någon 

form av kedja, en stark länk från start till mål inom alla åldrar. 

Minister Wille Valve, replik 

Jag håller med ltl Holmberg. Här ligger utmaningen. Var kan vi hitta de 

rätta metoderna för att befrämja befolkningens friskvård? Vi sparar 

mycket pengar när den åländska befolkningen mår bra och när alla 

ålänningar mår bra oberoende av ålder. Det ska bli väldigt intressant att 

jobba tillsammans med ltl Holmberg för att uttryckligen hitta dessa 

samspel och metoder. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Jag ser också en positiv utmaning i att jobba tvärsek-

toriellt, man jobbar inom flera olika sektorer. Inom skolan kommer 

mycket att behöva förändras för att vi ska lyckas. Det här ämnet är så 
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pass aktuellt inte bara på Åland utan i princip i hela västvärlden. Jag 

tror att det kommer att finnas mycket att ta lärdom av. 

Minister Wille Valve, replik 

Så är det. Man kan konstatera att vi inom flera olika sektorer drar åt det 

här hållet. Jag avser bl.a. landskapsregeringens satsningar på det före-

byggande arbetet. Tobaksfri duo främjar en hälsosam livsstil och läs-

konditionspasset är ett utmärkt initiativ som också sporrar till att ta 

hand om sin hälsa. Flera åtgärder i den riktningen kommer att behövas 

helt klart, en hel palett. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Tack för redogörelsen ministern.  

Som en alldeles allmän betraktelse tänker jag säga att när man har 

med röda trådar att göra så är själva idén med dem att de ska vara väl-

digt få, helst bara en, så att man verkligen visar vart man ska. Effekten 

av att ha ett tjog röda trådar är att blir lite ”nystansaktigt”. 

Ministern talade om ett hållbarhetsunderskott på 20 miljoner euro. 

Det är i mina öron ganska yvigt uttryckt eftersom finans- och näringsut-

skottet har slagit fast att underskottet är 17 miljoner. Nu kanske mi-

nistern kommer från andra omständigheter än jag, men i min värld är 3 

miljoner euro rätt mycket att bolla med så där hit och dit. Min första 

fråga är; vad anser ministern att det verkliga underskottet är? 

Den andra frågan berör faktiskt det faktum att det mest är kvinnor 

som jobbar inom den sjukvård som man nu skär ner på rätt dramatiskt. 

Finns det en jämställdhetsanalys kring besparingarna?  

Minister Wille Valve, replik 

Det fina, när man har en massa röda trådar, är att man kan bilda en väl-

digt slitstark väv som tål alla väderförhållanden. Nåja, yvigt uttryckt el-

ler inte angående 20 miljoner, jag vill erinra mig om Åländsk center i 

budgetmotion 39/2015-2016 faktiskt omfattar samma problemformule-

ring att vi har ett sparbeting som vi nu förverkligar. Det är samma total. 

Jag har också hört flera anföranden i den här salen som har gått i 

samma riktning. Jag tror inte att vi är så hemskt oeniga i just den frå-

gan. Ordförande Pettersson får gärna rätta mig om jag har fel och i så 

fall skulle det vara intressant att få höra ett inlägg om budgetmotion 

nummer 39.  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Jag uttryckte mig kanske otydligt. Min fråga var; vad an-

ser ministern att underskottet är? Det var en rätt rak fråga. Jag vet vad 

vi anser att underskottet är, men min fråga gällde ministerns syn. 

Det andra var det faktum att befolkningen tenderar att bli äldre. 

Följdverkningarna blir en tilltagande demens runtom i samhället. Ett av 

inbesparingsmålen och det allra tydligaste inom ÅHS är att man stänger 

demensavdelningen, vilket på många sätt kommer att drabbas de fak-

tiskt absolut allra svagaste. Hur resonerar ministern kring det? Är ett av 
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de tydliga målen att man ska spara in på de som är äldre och de som 

drabbas av de sjukdomar som ålderdomen ibland medför?  

Minister Wille Valve, replik 

Jag koncentrerar mig på den sistnämnda frågan som ledamoten 

nämnde. Stängningen, som ledamoten hänvisade till, har föregåtts av en 

gedigen beredning i ÅHS styrelse. Det kommer att förutsätta att man 

jobbar på ett annat sätt. Man kommer att klara av det. Absolut viktigt i 

det här arbetet är att vård- och servicekedjorna stärks, vilket landskaps-

regeringen också gör i det tidigare nämnda PAF-finansierade projektet. 

Det är oerhört viktigt att vi stärker den teambaserade vården inne i 

ÅHS, samspelet mellan ÅHS och kommunerna och också åstadkommer 

en kunskapshöjning specifikt i geriatriska frågor.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack talman! Jag börjar med att göra ett genus span. Titta på talarlistan bästa 

kolleger! Hur långt har vi nått med jämställdheten? Varför är det bara kvin-

nor som vill diskutera hälso- och sjukvårdsfrågor? Vad är det med er andra, 

ni män som sitter här? Är detta ingenting som ni berörs av? Kom igen! 

Bästa ledamöter! Vi som har lagt det här spörsmålet anser att landskapsre-

geringen har börjat ägna sig åt en ekonomisk politik i Ålands hälso- och sjuk-

vård som inte motsvarar de berättigade krav som ålänningarna kan ha. 

Vi fick i samband med tilläggsbudgeten information om att Ålands hälso- 

och sjukvård under 2016 skulle spara 650 000 euro, det är säkert möjligt att 

göra så. Vi fick också veta att Ålands hälso- och sjukvård under år 2017 skulle 

spara 2 miljoner. Det intressanta är att budgeten kom i april och det tog ändå 

ett tag innan den var processad i lagtinget. Det betyder indirekt att styrelsen 

för Ålands hälso- och sjukvård hade en väldigt kort tid på sig att processa det 

här. 

Jag funderar om ordet kvartalsekonomi är för starkt? Men kanske ändå 

inte, för det är nämligen det som landskapsregeringen nu pressar styrelsen i 

Ålands hälso- och till; kvartalsekonomi. 

Efter att vi fick information om att ytterligare inbesparingar, i runda 

slängar, 4 miljoner, ska göras under 2018-2019 insåg vi ganska snabbt att det 

här behöver vi tänka till om lite längre. I samband med att vi processade till-

läggsbudgeten i finans- och näringsutskottet och hade möjligheter att ta del 

av hörande från olika institutioner så valde vi att lägga en reservation. Vi sade 

i vår reservation att det är orimligt att Ålands hälso- och sjukvård ska spara 2 

miljoner så här snabbt. 1 miljon nettoinbesparing med höjda avgifter och del-

vis mindre indragningar kan vi omfatta, men inte 2 miljoner. Det röstades 

ner av majoriteten. 

Vad säger man nu inför framtiden? Tittar man på protokollen från Ålands 

hälso- och sjukvård så säger man i 61 § att det finns en intention om att själv-

försörjningsgraden ska höjas ytterligare. Det finns en målsättning om att den 

ska vara 10 procent innan den här mandatperioden är slut. Det betyder alltså 

ytterligare avgiftshöjningar. 

När Ålands hälso- och sjukvård stod inför det faktum att man behöver 

spara 2 miljoner så var goda råd dyra. Det gällde att hitta någonting ganska 
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snabbt som man kunde plocka bort helt enkelt. Efter vissa diskussioner fick 

man inte från ledningsgruppen men från organisationen information om att 

demensavdelningen nog var lämplig att ta bort. Ja, vad kan man säga? Om 

man följer lite med i pressen så kan jag citera här: ”Den globala ökningen av 

antalet människor med hjärnsjukdomar börjar anta epidemiska dimension-

er. Det framgår av Alzheimer Disease Internationals senaste rapport. Det 

handlar om en global utmaning av stora mått och Sverige är inget undan-

tag. Våra politiker måste snarast ta fram en nationell demensplan, säger 

man i Sverige. Idag lider 47 miljoner människor i världen av svåra hjärn-

sjukdomar som alzheimer, vaskulär demens och ett antal andra sjukdomar 

nämns. Den globala kostnaden för dessa obotliga hjärnsjukdomar beräknas 

till 818 miljarder dollar. För närvarande upptäcks ett nytt fall var 3:e se-

kund.  

Det här har WHO uppmärksammat väldigt tydligt. Man uppmanar länder-

na att prioritera demenshotet och skaffa sig nationella demensplaner. Vad 

gör man då på Åland? Ja, då stänger man ner den demensavdelning man har, 

tvärtemot nationella och internationella riktlinjer. Det här bekymrar inte 

bara politikerna utan även förtroendemännen vid Ålands hälso-och sjukvård 

har uttalat sig i den mån man nuförtiden vågar uttalar sig. De säger så här; 

”patienterna försvinner inte någonstans, de kommer att placeras på övriga 

avdelningar där allt färre personal ska ta hand om dem”. Patienterna kom-

mer inte att försvinna, de kommer att finnas kvar. Man säger också att politi-

kerna måste bestämma vilka vård vi ska ha på Åland. Vi vet ännu inte vilka 

konsekvenserna blir av de inbesparingarna på 2 miljoner som ska göras un-

der nästa år, 2017, och notera då de ytterligare inbesparingskraven som finns 

för de följande två åren för den här mandatperioden. 

Även demensföreningen är bekymrad. De säger; ”avdelning 1 A bör inte 

rustas ner med tanke på att antalet personer som insjuknar i demenssjuk-

domar kan komma att fördubblas de närmaste 20 åren. Demenssjukdomar 

drabbar allt yngre personer. Demensföreningen säger också att de befarar 

att kunskaper om demenssjukdomar, erfarenheter och kunskap bl.a. i bemö-

tande av patienter med demenssjukdomar inte är tillräckliga på dessa en-

heter. Säkerheten för dessa patienter med demenssjukdomar kan svårligen 

garanteras då en del är utåt agerande och bör därför vårdas på sluten av-

delning. Dessa patienter kan medföra olägenheter för medpatienter. Den 

enda slutna enhet, oss veterligen, är psykiatriska enhetens intensivvårdsav-

delning, vilket inte är den rätta vårdplatser för dessa patienter.”  

Till skillnad från Ålands gymnasieskola, där man inte kunde fatta ett beslut 

kring modellen för hur skolan skulle drivas, trots att det hade processats i 

flera år, vilket resulterade i att chefen sedermera gick eller fick gå det är väl 

lite oklart kanske, så valde man här vid Ålands hälso- och sjukvården att 

överhuvudtaget inte tala med personalen. Man bestämde ganska snabbt hur 

man ska göra. Jag vill ändå ge cred åt styrelsen. Jag tycker att man har varit 

väldigt tydlig och öppen med var man står och det är ju inte så vanligt. Jag ci-

terar nu 87 §: ”Till följd av besparingskravet år 2017 tog ledningsgruppen 

fram ett alternativ där medicinavdelningen skulle minska antalet vårdplat-

ser från 30 till 20. Minskningen av vårdplatser sker i våra närområden i 

Norden, Finland och Västeuropa och kan anses vara den säkraste vägen att 

minska kostnaderna förutsatt att patienterna kan erbjudas platser på 

andra vårdavdelningar, institutioner eller inom öppenvård.” Det var just 
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det, när man har ett insulärt läge som vi har på Åland så finns det ett begrän-

sat antal platser där man kan erbjuda vård. Man säger också: ”Man vill und-

vika onödig sjukhusvistelse då sjukhusvården i sig ökar risken för kompli-

kationer”. Det var väl så man tyckte. Sedan sade man faktiskt också rakt ut, 

heder åt styrelsen; ”omvårdnaden blir sämre vilket kan delvis kompenseras 

med att ÅHS ordnar utbildning inom demens”. 

Bästa ledamöter! Man kompenserar inte en stängd specialavdelning ge-

nom att erbjuda utbildningstillfällen. För skulle det vara den rätta vägen då 

skulle man inte ha en specialitet runtom i vår värld som just rör demenssjuk-

domar. Då skulle man integrera de patienterna på andra avdelningar. Jag 

hade gärna sett en annan förklaring till det här, men det är inte jag som har 

beslutat detta. 

Man är också väldigt mån om personalen och personalens mående inom 

ÅHS. Tyvärr syns inte det i sjukfrånvaro siffrorna. I budgeten för 2017 kopp-

las sjukfrånvaron samman med statistik från 2015. Tittar man lite längre till-

baka så ser man att siffrorna har ökat år 2014, 2015 och nu 2016. I den rap-

port som fanns tillgänglig i senaste protokollet ser man att sjukfrånvaron 

halvårsvis var högre än vad den någonsin har varit tidigare. Det är inget bra 

tecken. 

Nå, hur ska vi ta oss an framtiden då med inbesparingar på ytterligare 4 

miljoner? Ska vi göra som man har gjort tidigare, programmera om skär-

gårdsborna så att de bara kan bli sjuka mellan klockan 08.00 och 18.00? Den 

hinten ger man i protokollen, att skärgårdsbornas sjukvård ytterligare ska 

skäras ner. Man tar alltså från den som är svagast redan. Jag finner det högst 

anmärkningsvärt att det är så som man resonerar. Det är små smulor vi talar 

om. Jag stöder det som huvudförtroendemännen säger; det måste finnas po-

litiska inriktningar på vad som ska tas bort. Man ska inte försöka plocka bort 

en hälsovårdartjänst någonstans ute i skärgården, där de de facto gör den 

största nyttan. 

Sedan har vi också avtalsförhandlingarna. På radions hemsida står att det 

är dags för permitteringar 2017. Är det någonting som man kommer att ta 

upp i avtalsförhandlingarna? Jag är inte fullt informerad om var avtalsför-

handlingarna ligger. Det är möjligt att de är slutförda redan och då blir det 

också en intressant fråga. 

I budgeten för 2017 finns det 5,8 miljoner plus. Man har gjort en liten tek-

nisk överföring så att man har låst 18 miljoner. Man har låst 18 miljoner till 

två specifika projekt, naturligtvis för annars kan man inte få ett minus för de 

projekten. Skulle man ha fört in dem i överföringsfonden som tidigare har va-

rit brukligt då hade de stått som plus och då blir det väldigt svårt för rege-

ringen som nu hela tiden har hävdat att vi står vid konkursens brant. Nu helt 

plötsligt visar det ett plus på 6 miljoner.  

Vi säger inte att man inte ytterligare ska spara inom Ålands hälso- och 

sjukvård. Det säger vi inte. Men tiden, att använda en pappershandduk istäl-

let för två, eller att göra någon liten knapp handel här och där, den tiden är 

förbi. Det är dags för landskapsregeringen att göra tydliga politiska priorite-

ringar och tala om vad vi ska fortsätta med och vilka verksamheter vi ska 

lägga ner. Vi efterlyser respekt både för patienterna och också för personalen. 

Vi efterlyser en dialog, för det är bara på det viset som en process kan gå vi-

dare. Vi efterlyser också långsiktighet istället för den kvartalsekonomi som nu 

uppenbarligen har varit rådande.  
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Som ett tips på vägen vad gäller upphandling för den privata vården skulle 

vi också rekommendera att man tittar vidare mot Stockholms läns landsting 

och andra landsting, om man finner det så klokt att minska på kostnaderna. 

Jag är medveten om att jag har överskridit min taltid, men jag gläds åt att 

flera män har begärt replik på mitt anförande. Tack. 

Talmannen 

Talmannen påminner om att ärendet handlar om hälso- och sjukvården. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Jag skulle vilja klargöra några av vtm Thörnroos felaktig-

heter, särskilt hur vården för dementa patienter på ÅHS bedrivs. I dags-

läget är det så att om man kommer in på sjukhuset med somatiska be-

kymmer eller att man tror att det finns något somatiskt bekymmer så 

hamnar man aldrig in på demensavdelningen. De här patienterna befin-

ner sig på medicinavdelningen eller på andra avdelningar. Därför är det 

som vtm Thörnroos påstår direkt felaktigt, att en kunskapshöjning 

bland personalen på ÅHS inte skulle leda till förbättrad omvårdnad, det 

kommer det absolut att göra.  

Vi pratar om åtta platser och antalet dementa på Åland är flera. Vtm 

Thörnroos sade att den vården i framtiden inte kommer att motsvara de 

berättigade krav som ålänningarna har. Kan vtm Thörnroos ge konkreta 

exempel på det?  

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack ltl Johansson för frågan. Jag tror att det är viktigt med kunskaps-

lyft, inte bara inom hälso- och sjukvården utan även inom andra politik-

områden. Jag tror inte att ett kunskapslyft av allmän karaktär kan er-

sätta den demensavdelning som man nu har valt att stänga ner. Alla av-

delningar på sjukhuset har ju framkommit för att det finns ett behov för 

ålänningarna av just de här specifika tjänsterna. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Det är intressant att centern stängde lungavdelningen. Det vore helt 

omöjligt enligt den logik som vtm Thörnroos framförde. Det är också in-

tressant att man inte kan ge ett enda konkret exempel på hur ålänning-

arna inte kommer att få den vård man har lagstadgad rätt till. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Visst var Åländsk center med när man omstrukturerade 

centralsjukhuset så att lungavdelningen försvann och omstrukturerades. 

Med facit i hand så vågar jag inte svara på om det var ett bra eller ett då-

ligt beslut. I politiken måste man komma ihåg att det alltid är den aktu-

ella situationen här och nu, med framförhållning naturligtvis, som ska 

ligga till grund för besluten. Det som ligger till grund för sjukvårdspoli-

tiken vid Ålands hälso- och sjukvård är fortfarande det meddelande som 

dåvarande ansvarig minister Harriet Lindeman presenterade i april 

2006 som framtidens sjukvård, under dåvarande Roger Nordlunds takt-

fasta ledning. Det är det som tydligen nu är framtidens sjukvård för 

många. Det finns mycket goda saker i det, man ska inte alls förakta att 

det meddelandet har några på nacken. Det finns mycket klokskap där. 
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Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack vtm Thörnroos! Jag vill vända mig emot påståendet att det skulle 

handla om kvartalsekonomi. Det här handlar i grunden om varaktiga, 

genomtänkta, långsiktiga förändringar som är förankrade och beredda 

både i ÅHS styrelse och i landskapsregeringen. Det handlar om socialt 

ansvarstagande som stärker de grupper som vi har identifierat att behö-

ver stärkas, dag- och nattvård nämndes inom psykiatrin och barnfamil-

jer. Den som går igenom och läser ÅHS och landskapsregeringens be-

redning kan notera att väldigt stor omsorg har fästs vid exakt detta. 

Däremot delar jag vicetalmannens uppfattning om att kunskapen i de 

geriatriska frågorna inte är tillräcklig, där är vi överens. Vi kommer un-

der mandatperioden att behöva höja kunskapen på flera olika sätt hos 

alla aktörer när vi bygger framtidens vård.  

Tack vicetalman för tipset angående Stockholms läns landsting! De 

facto har undertecknad haft ett möte med ordförande för Stockholms 

läns landsting och diskuterat dessa frågor. Det kan bli aktuellt med ett 

studiebesök.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Jag håller inte med. Jag tycker så här; om landskapsrege-

ringen skulle vara rakryggad så skulle de gå ut och säga; ”vi har aktivt 

medvetet valt att lägga ner demensavdelningen, för vi tycker inte att den 

fyller den funktion som behövs, vi tycker inte att den är viktig och vi har 

fattat ett politiskt beslut.” Men istället försöker landskapsregeringen 

slingra sig lite som en mask på kroken. Å ena sidan så är det bra, å andra 

sidan så är det jättebra. Hur kan det vara bra att lägga ner en specialav-

delning? 

Minister Wille Valve, replik 

Men, vtm Thörnroos, då är det sanningens minut att berätta vad 

Åländsk center vill göra. Vi har ju sett i budgetmotioner att Åländsk cen-

ter, precis som nämndes, vill spara mindre på ÅHS. Istället har man en 

post på 800 000 under Övrigt som vi i regeringsblocket förgäves har 

sökt svar på vad det är som man prioriterar. Jag tror att avregleringen 

av rådjursjakten nämndes som en av de sakerna som skulle kunna in-

bringa 800 000 euro, någonting i den stilen. Det händer ju på riktigt att 

oppositionen lägger konstruktiva förslag som landskapsregeringen lyss-

nar på. Hur kan vi undvika att skutan kör på skuldberget? Det vore in-

tressant att höra mera av de tankarna från Åländsk center. Jag lyssnar! 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, jag noterade den raljerande tonen från minister Valve, den är inte 

klädsam, den passar inte minister Valve.  

Vad gäller inbesparingar sade vi från Åländsk centers sida att man 

under år 2017 borde göra en utredning tillsammans med ledningen vid 

Ålands hälso- och sjukvård och även tillsammans med personalen, samt 
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även med tredje sektorn och med kommunerna för att fundera på hur vi 

tar detta vidare och vilka inbesparingar som vi kan göra. Vi har sagt att 

under 2017 så borde man sätta tid på det för att sedan 2018 kunna gå in 

med tydliga politiska prioriteringar och minska på utgiftstaket. Det har 

vi sagt. Men det är inte min sak som oppositionspolitiker att sitta och 

tala om exakt hur saker och ting ska göras. Vårt förslag var att man först 

skulle göra en utredning och fundera kring vad man eventuellt kan 

plocka bort för att i ett senare skede göra det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! I spörsmålet finns det en skrivning som lyder: ”Inför 

valet prioriterades hälso- och sjukvården högst av allt, ändå görs de 

beloppsmässiga största inbesparingarna inom denna sektor”, påstår 

spörsmålsställarna. Då måste man förstå att man aldrig kan jämföra be-

loppen. Man måste titta på procentuella förhållanden. När man tittar på 

budgeten 2016 som den förra landskapsregeringen lämnade över, med 

dåvarande minister Thörnroos med som godkände den, jämfört med 

den budget som har lagts nu så är andelen nästan identisk, den är fak-

tiskt till och med lite högre i 2017 års budget. ÅHS relativa andel av 

verksamhetskostnaderna är lite högre nu än vad den var i den budget 

som vtm Thörnroos lämnade. Frågan är om minister Thörnroos priori-

terade sjukvården lägre än vad lagtingsledamot Thörnroos gör? 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag prioriterar sjukvården lika mycket nu som jag gjorde 

då. För mig personligen spelar det ingen roll om jag sitter i oppositions-

bänken eller om jag sitter på regeringssidan. Det jag tror på och de frå-

gor jag tror på, de driver jag. Däremot ska jag gärna tillstå att det är nå-

got begränsade att driva sjukvårdsfrågor när man sitter som infrastruk-

turminister, det kan jag hålla med om. För mig är det viktigt att hålla sti-

len oberoende av i vilken bänkrad jag sitter i.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Det lät som om vi fick ett någorlunda erkännande för 

att de frågorna fortfarande är prioriterade eftersom den relativa andelen 

av de totala verksamhetskostnaderna är högre nu för ÅHS än vad den 

var när budgeten lämnades av den förra landskapsregeringen. Ja, hälso-

och sjukvården är prioriterad. Påståendet i spörsmålet är inte sant. 

När det gäller genus spaningen som vtm Thörnroos gjorde så noterar 

jag att vi diskuterar hälso- och sjukvårdsfrågorna i vår grupp, precis som 

alla andra. När jag tittar på talarlistan så när det gäller regeringspartier-

na så finns där gruppordföranden. Jag ser att på talarlistan finns ÅHS-

ordförande och viceordförande, vilka är kvinnor som har fått de posit-

ionerna. Vi har gruppordförande som för vår talan. Jag konstaterar att 

det är sju män och en kvinna som har skrivit på spörsmålet och det är 

bara en kvinna som finns på talarlistan från spörsmålsställarna. Hur 

kommer det sig?  
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Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Det finns två faktorer i budgeten för ÅHS som jag skulle vilja nämna 

som x faktorer utan att för den sakens skull vara matematiker.  

Den första faktoren är vård utanför Åland som i princip är omöjlig att 

sia om. Har vi en större trafikolycka eller har vi fyra prematurer så har vi 

kostnader som rusar i höjden, det är ofrånkomligt. Därför vore detta, 

enligt mitt sätt att se det, vara en isolerad företeelse i budgeten. Det är 

ungefär samma som med bränslekostnaderna i skärgårdstrafiken. Inte 

kan vi ändra turlistorna varje gång som dollarpriset på faten ändrar hel-

ler. Det som finns med nu i den här budgeten och som inte fanns med 

tidigare, det är lönerförhöjningarna till tehyiterna och det är en ganska 

stor andel. Jag är inte riktigt säker på att ltl Petri Carlssons resonemang 

håller hela vägen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Vtm Thörnroos som tillika är ersättare i ÅHS styrelse läser 

gamla protokoll och har nu fått för sig att avgifterna ytterligare ska höjas 

så att man ska nå en självfinansieringsgrad på 10 procent. Så är det inte! 

Avgifterna kommer nog att höjas nästa år men sedan är det stopp. Det 

är ett löfte från ministern. Däremot kan andra intäkter höjas och det är 

en fråga som ÅHS ledning och styrelse ska jobba vidare med. 

En annan sak som jag också vill rätta till är antalet vårdplatser. Vård-

platserna har kontinuerligt sänkts. Redan under den förra regeringen, 

där vicetalmannen var minister, fattades det beslut om att minska 23 

vårdplatser. Det här är ett arbete som pågår kontinuerligt för att arbets-

sättet och arbetsmetoderna förändras. Dessutom ska sjukhuset inte vara 

en plats där man bor. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Jag motsätter mig inte avgiftshöjningen inom Ålands hälso- och sjuk-

vård. Jag själv förespråkat politiskt i många år att barn och ungdomar 

upp till 18 år borde ha avgiftsfri vård. Man ska aldrig behöva tveka som 

förälder om man har eller inte har råd med sjukvård för sitt barn. Jag 

hade till och med gärna sett att specialsjukvården hade involverats. Den 

åsikten har jag haft hela tiden.  

Vad gäller avgiftshöjningar så läser jag ur protokollen. Det är sant, jag 

läser alla Ålands hälso- och sjukvårdsprotokoll. Jag har också anhållit 

till Ålands hälso- och sjukvård om att få närvara i egenskap av ersättare, 

men jag har fortfarande inte fått något svar. Tydligen är det en väldigt 

svår fråga för styrelsen eftersom det har tagit så här pass länge. 

I 61 § står det faktiskt; ”landskapsregeringens målsättning är att 

självfinansieringsgraden ska öka till 10 procent under mandatperi-

oden”.  
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Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Det står ingenting om att det ska vara avgiftshöjningar 

som ska leda till detta. Det vill jag att klart och tydligt kommer fram. 

En annan fråga som kom fram i vtm Thörnroos anförande var bered-

skapen i skärgården. Styrelsen anser att den ska finnas kvar. Så vitt jag 

förstår det så anser också landskapsregeringen det, åtminstone tills vi 

får fram ett annat bättre system än det vi har idag. Problemet är ju att få 

kvalificerad personal som kan åta sig att vara ensam hälsovårdare ute i 

en skärgårdskommun. Här skulle vi kanske behöva få lite hjälp från t.ex. 

vtm Thörnroos. Hur ska vi lösa en sådan fråga? Hur ska man få tag i 

kunnig hälso- och sjukvårdspersonal som kan bosätta sig ut i skärgår-

den? 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Som sagt, ”intäktsökning med drygt 2 miljoner euro med nuvarande 

budgetomslutning.” Jag har inte problem med det heller. Jag anser att 

vi som arbetar och har en hygglig lön måste helt enkelt ta ett större an-

svar när det är svårare tider. 

Hur Ålands hälso- och sjukvård ska gå tillväga för att rekrytera per-

sonal till skärgården kan jag svårligen svara på här och nu. Jag tycker 

inte ens att det ingick i mitt anförande. Men jag står naturligtvis gärna 

till tjänst om styrelsen vid Ålands hälso- och sjukvård vill ta del av mina 

kunskaper inom det här området. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, talman! Först tänker jag ta upp det jag som är enig om med vtm 

Thörnroos. Vtm Thörnroos nämnde frågan vilken sjukvård vi ska ha och 

inte ha på Åland. 

(Tekniskt fel på mikrofonen. Inget ljud) 

Minister Mats Perämaa, replik 

(Tekniskt fel på mikrofonen. Inget ljud) 

…systematisk ekonomisk politik där landskapsregeringen via ramar 

fastställda av lagtinget har lagt fram ett budgetförslag för att lösa de 

ekonomiska problem som centern har lämnat efter sig. 

Spara ytterligare, två plus två eller 4 miljoner euro, det är inte uttalat 

på det sättet för ÅHS del ännu i varje fall. Däremot ska landskapsrege-

ringen under våren lämna en tilläggsbudget igen som fastställer ramar-

na för budgeten 2018. Vi har sagt att som helhet ska vi uppnå samma 

sparmål. Vi ska komma ihåg att konkurrenskraftsavtal och de avtalsför-

handlingarna kommer att kunna ligga till godo för ÅHS, när vi har de i 

hamn, som underlättar sparmålen väsentligt. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Ja, det är intressant. Vi har ett välutvecklat samhälle på 

Åland, vi har ett näringsliv som blomstrar och människorna är friska 

och hyggligt lyckliga. Det finns många goda saker på Åland som också i 

rimlighetens namn nu då helt och hållet borde vara centers förtjänst. 
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Jag kan inte se det på något annat vis än att det är centern som har 

skapat det åländska goda samhället som vi alla lever i och om det är cen-

tern som är skuld till allt det onda. Jag vill erinra finansministern Mats 

Perämaa om att det största minusresultat någonsin i landskapets histo-

ria stod dåvarande lantrådet Viveka Eriksson och Mats Perämaa för, 21 

miljoner, knallröda siffror! 

Talmannen 

Talmannen påminner om att repliker ska rikta sig till den person som finns i talarstolen 

och inte till andra personer varken i eller utanför salen. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! I min andra replik vill jag ge mitt stöd till det som vicetal-

mannen sade i sitt anförande. Vicetalmannen uttalade ett stöd för ÅHS 

styrelse. Jag bifaller stödet till fullo. ÅHS styrelse har gjort ett mycket 

bra jobb, ett tungt jobb men ett viktigt sådant inför det som blir det 

budgetförslag som lagtinget här om några veckor ska behandla.  

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack! Den positiva respons som jag vill ge till Ålands hälso- och sjuk-

vårdsstyrelse explicit är att man faktiskt talar om att omvårdnaden blir 

sämre, vilket man säger i sitt styrelseprotokoll. Det tycker jag att är är-

ligt. Däremot kan jag inte erinra mig om att något parti skulle ha gått till 

val på just det, att omvårdnaden ska bli sämre. Jag tycker att det är 

starkt att styrelsen vågar stå upp för det i alla fall. Det visar på en poli-

tisk ryggrad. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Ja, det är tufft att spara. Det är tufft att ta ansvar för en 

ekonomisk situation som vi just nu befinner oss i. Det ska sannerligen 

sägas att vi i styrelsen har nog slitit vårt hår. Det har varit mycket käns-

lor inblandade, men vi tar vårt ansvar.  

Vtm Thörnroos sade att vi säger att vården kommer att bli sämre. 

Vården behöver nödvändigtvis inte bli sämre. Precis som ltl Johansson 

var inne på så vet vi att personer med demens vårdas idag runt om på 

sjukhusets alla avdelningar. På våra avdelningar finns det bristande 

kunskaper om hur man tar hand om personer med demens. Vad anser 

vtm Thörnroos, kan det inte komma någonting bra ur detta? 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Det goda, man får ju söka faktiskt för att hitta det, men det goda som 

kan komma ur det här är ett allmänt kunskapslyft. Det är alltid bra med 

kunskap oberoende politikområde. Men det kompenserar inte att man 

stänger ner avdelningen utan större utredningar. Vi ska också komma 

ihåg att det här förslaget inte kom från ledningsgruppen, det kom från 

organisationen. Vi ska komma ihåg att personalen inte har varit involve-
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rad i det här, de har varit emot det här och förtroendemännen har varit 

emot det. Demensföreningen, som för patienternas talan, har varit emot 

det här. Vi saknar dialogen och långsiktigheten i arbetet. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! För våra personer som har minnessjukdomar har vi idag 

otroligt bra vård ute på institutionerna i kommunerna där ansvaret lig-

ger. Det här är någonting som successivt har ökat under de senaste åren. 

Sunnanberg i Saltvik är ett strålande exempel där man får otroligt fin 

demensvård. Samma sak gäller Oasen i Jomala som är ett kommunför-

bund där många kommuner har sina demenssjuka och samma sak i Ma-

riehamn. Det här är någonting som har byggts upp under åren. Är det 

inte då läge och titta över om vi kan göra saker och ting annorlunda? Nu 

pratas det om team som istället ska åka till patienterna för att de ska 

slippa flytta. Vi vet alla att det inte är bra att flytta personer med min-

nessjukdomar. Istället flyttar läkarna på sig till institutionerna och de 

demenssjuka personerna behöver inte flytta på sig. Jag anser att det är 

mycket bättre.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Hur Ålands hälso- och sjukvårdsordförande kan tycka att det blir bättre 

när man ”snipp, snapp, snupp” stänger ner en avdelning utan att ha för-

berett det i dialog med dem som berörs vare sig med kommunerna, med 

de anhöriga eller med tredje sektorn, jag har svårt att förstå den delen. 

Jag förstår också den penibla situation som Ålands hälso- och sjuk-

vårdsordförande befinner sig i vad gäller inbesparingsmålen på just de-

menssidan.  

Det är fullt möjligt att förändra gamla strukturer, absolut! Men då ska 

man göra det i dialog. Nu stänger man ned den här avdelningen utan att 

man har fört ett resonemang med någon, därför att det är kvartalseko-

nomi som gäller och nu måste man visa på handlingskraft och kraftiga 

inbesparingar. Vilka konsekvenser det sedan får, det efterfrågar nu 

Ålands hälso- och sjukvårdsordförande. Ja, jag kan tyvärr inte svara. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! ”Respekt”, säger vicetalmannen. Centern kräver re-

spekt. Men är det så att man vill ha respekt så måste man också föra en 

debatt på ett respektfullt sätt. Jag tycker att nu har vtm Thörnroos sänkt 

sig oerhört lågt i den här diskussionen.  

Inbesparingskraven på 2 miljoner av 88 miljoner är alltså en inbespa-

ring på 2 procent. Det är helt naturligt. Samtidigt går landskapsrege-

ringen in och satsar på jämställda löner och på en avgiftspolitik där barn 

och unga ska kunna få avgiftsfritt på ÅHS. Vi skapar ett familjetak som 

underlättar för familjer med många barn. Vi har ett jämställdhetsarbete 

och vi arbetar aktivt för att få en modern och effektiv vård samtidigt som 
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vi försöker effektivera 2 procent. Jag tycker att debatten är mycket 

märklig. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag uppfattade inte riktigt frågeställningarna från ltl Sara 

Kemetter. Det blir lite så här ibland när man inte hinner tala till punkt. 

Det blir inte riktigt bra.  

Jag tycker att jag har haft en respektfull ton. Är det så att ledamoten 

har uppfattat det på annat vis så ber jag ledamoten personligen om ur-

säkt. Det har aldrig varit min intuition. Jag gör så gott jag kan ifrån den 

här talarstolen, men det kanske inte är tillräckligt? 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Tack vicetalmannen för det. Det är alltså viktigt att 

man för en debatt där man inte i onödan skrämmer upp den åländska 

befolkningen utan att man håller sig till verkligheten. Det görs ett oer-

hört bra arbete just nu på ÅHS. Ledningen jobbar konstruktivt för att 

hitta moderna och nya lösningar, IT-lösningar osv. Vi har en styrelse där 

också centern har en stol och man arbetar aktivt för god vård. Att hålla 

sig till verkligheten är det viktiga och inte skrämma upp ålänningarna på 

det sättet som centern nu gör. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Verkligheten är den att ÅHS har ett sparbeting på 2 mil-

joner netto det här året. Man har valt att stänga ner en specialavdelning 

utan att man egentligen vet hur man ska hantera de patienter som finns 

där. Man aviserar avgiftshöjningar för framtiden. Man vet att det finns 

tidigare inbesparingsmål på x antal miljoner. Man har ingen dialog med 

de anställda, man har ingen dialog med kommunerna och man har inte 

heller någon dialog med tredje sektorn. Det finns ingen långsiktighet i 

det man gör nu. Det är brådska och bråttom, bråttom, bråttom trots att 

alla vet att om man vill uppnå ett gott resultat så måste man göra det i 

samverkan med andra berörda parter, annars blir det ingenting. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Jag vill tacka vtm Thörnroos för ett mycket utförligt moti-

verat anförande om varför de beslut som den sittande landskapsrege-

ringen och stödpartierna har åstadkommit om sjukvårdspolitikerna är 

mycket illa. Vicetalmannen träffade en sjuk öm punkt när hon påtalade 

att vi män inte tillräckligt engagerar oss i den här debatten. Av egen er-

farenhet vill jag påstå att det beror på att vi är lite ödmjuka i den här 

frågan. Utöver de personliga erfarenheterna så rör det våra nära och 

kära, i mitt fall föräldrarna, där man får uppleva hårda stunder på sjuk-

huset och då känner man bara tacksamhet över vad som utförs inom 

sjukhusets väggar. 

Däremot kan jag säga, vicetalman, att jag är djupt chockad över be-

skedet från ÅHS styrelse om att stänga demensavdelningen. Jag har sut-

tit åtta år i förbundsstyrelsen för De Gamlas Hem och det är där vi har 

problematiken för Åland. 



  

  33 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Vi har också fört diskussioner inom oppositionsblocket 

kring just de här frågorna. Vi har inte väckt det här spörsmålet bara för 

att ha ett spörsmål. Det finns ett helt smörgåsbord av frågor som vi har 

kunnat ta. Vi har valt just hälso- och sjukvården därför att det berör oss 

alldeles på riktigt. Vi känner en viss oro, till och med en stor oro, för hur 

framtiden kommer att utvecklas av dessa inbesparingskrav, a lá kvar-

talsekonomi. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Det som är beklämmande med beslutet att stänga demensavdelningen 

är ju att det är mer kunskap som vi behöver angående hur vi ska hantera 

våra dementa klienter och patienter. Ser man på vilken vård som man 

behöver ge de dementa, vilket stöd man behöver ge via personal etc. och 

vilka behov man har av, tyvärr i vissa fall, att stänga dörrarna och kunna 

låsa för att skydda andra klienter så är det ett häpnadsväckande beslut 

som ÅHS styrelsen har ställt sig bakom. Hur har man tänkt vårda pati-

enter inom de olika avdelningarna? Det är frågan om öppna landskap. 

Till och med även vi på kommunal nivå, inom Oasen, måste ha stängda 

utrymmen för våra klienter. Hur har man då tänkt sig att det här ska 

fungera i vardagen inom ÅHS? 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Viveka Eriksson 

Talman! Hälso- och sjukvården är ett högt prioriterat politikområde, hos be-

folkningen och hos oss politiker, alla här i lagtinget. Därför är det helt natur-

ligt att oppositionen ställer ett spörsmål i frågan.  

Från liberalernas sida välkomnar vi möjligheten att debattera hälso- och 

sjukvården i lagtinget. Så tack oppositionen och tack vicetalman Thörnroos 

för möjligheten som givits oss!  

Tack också till regeringen som i svaret till lagtinget beskriver sina mål med 

hälso- och sjukvårdspolitiken, sin strävan efter en fortsatt utveckling och att 

vi får försäkringar om att ålänningarna också i framtiden kan förlita sig på 

den vård och omsorg vi är i behov av. 

Vi är alla beroende av en välfungerande vård. Det är en enorm trygghet att 

veta att vi den dag vi blir sjuka eller råkar ut för en olycka blir väl omhänder-

tagna och omskötta av en kompetent och sakkunnig personal.  

Betraktare utifrån imponeras ofta över att vi haft förmågan och medel att 

bygga upp en så omfattande och stabil vårdstruktur. Och att vi lyckats knyta 

så många förmågor och kompetent personal till vår organisation. Vi ålän-

ningar har det till och med många gånger bättre än människor i vår omgiv-

ning. Vi har förhållandevis nära till expertkunnande och vi kommer förhål-

landevis snabbt under vård. Visst finns det alltid exempel på missnöjen och 

att det går fel ibland. Men i det stora hela kan vi vara riktigt stolta över vår 

hälso- och sjukvård. 
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Liberalerna är därför tillfreds över landskapsregeringens arbete för att 

trygga vården också på sikt.  

Lagtinget har fått nästa års budget på bordet och vi konstaterar att hälso-

och sjukvården är fortsatt högt prioriterat. Ja högst prioriterat! ÅHS får 44 

procent av driftsbudgeten och 25 procent av investeringskostnaderna. När-

mare hälften av driftsutgifterna går till hälso- och sjukvården, alltså, siffrorna 

talar sitt tydliga språk.  

Inte för någon är det en lätt uppgift att minska medel till olika politikom-

råden, det svider och är smärtsamt och särskilt svårt är det som regel inom 

vården. ÅHS budget har stadigt och konstant ökat eftersom det just är så 

svårt att hålla tillbaks inom den sektorn. Samtidigt måste vi ha siktet inställt 

framåt, ny teknik och nya metoder uppstår. Nytänkande inom vården vinner 

insteg och gamla beprövade metoder, system och rutiner måste kunna ifråga-

sättas.  

ÅHS har så som alla enheter haft kravet att minska budgetomfånget. Sty-

relsen och ledningen har haft ett mycket svårt jobb men har lyckats hålla den 

ram som satts upp genom att föreslå höjningar på inkomstsidan och effektivi-

seringar och omstruktureringar på utgiftssidan. Samtidigt har styrelsen i 

samråd med landskapsregeringen höjt blicken, tittat framåt, dragit upp rikt-

linjer för framtiden och planerat projekt och seminarier för att förbättra och 

kvalitetssäkra vården på sikt. Det är tydligt att ÅHS styrelsen har ett grepp 

om situationen och bemästrar de svåra utmaningar som ligger framför. 

Liberala lagtingsgruppen uppskattar att landskapsregeringen så starkt be-

tonat att hjärtat varit vägledande i inbesparingsarbetet. 

Även om inbesparingar måste genomföras går de att verkställa så att 

mjuka värden och människor i utsatta positioner drabbas mindre. 

Därför är vi nöjda över att landskapsregeringen satsar på barnen, på bar-

nens psykiska och fysiska hälsa genom att olika instanser samarbetar. Vi är 

nöjda över att barn och unga kan gå gratis till hälsocentralen. 

Liberala gruppen välkomnar det kunskapslyft som planeras för de äldre, 

däribland demenspatienterna och deras särskilda vårdbehov. Det PAF-

projekt som startar för att utveckla vårdkedjan för äldre personer med psy-

kisk ohälsa är välkommet och viktigt. Här precis som inom andra områden 

lider enskilda människor när de hamnar i kläm mellan olika instanser. Vi 

konstaterar att ett strategiskt arbete mot psykisk ohälsa innebär åtgärder 

också för den fysiska hälsan och ett kunskapslyft för personalen på alla ni-

våer. Patienterna som tidigare vårdats på demensavdelningen ska nu vårdas 

på andra vårdplatser, men fortsättningsvis kommer huvudansvaret att finnas 

på medicinkliniken. Inom kliniken finns stor erfarenhet av att vårda denna 

patientgrupp.  

Vi förutsätter att den omorganisation och de alternativa lösningar som dis-

kuterats och de samarbetsformer som ska utvecklas leder till en fortsatt god 

vård för demenspatienterna. Liberala gruppen följer den frågan. Vi litar på att 

styrelsen ser till att det inte blir några halvdana lösningar som försämrar för 

patienterna i den gruppen. 

Liberala gruppen stöder också landskapsregeringen i deras strävanden att 

mildra följderna av inbesparingsåtgärderna för de personer som har en svag 

ekonomi. Till den delen är det viktigt att ett högkostnadsskydd införs för dem 

som har låga inkomster. 
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Landskapsregeringen ska satsa på personalpolitiska åtgärder allmänt och 

inom ÅHS i synnerhet. Här behövs kraftsamlingar för att ta till vara persona-

len och ta hand om personalen. Personalstyrkan är ÅHS stora och värdefulla 

resurs som håller igång verksamheten, deras erfarenhet, kunskap och kompe-

tens är motorn i organisationen. 

Sjukfrånvaron är hög och liberalerna stöder styrelsens avsikter att ta tag i 

frågan. Att arbeta med andra människor med sig själv som redskap så som 

vårdpersonalen gör är utmattande och tungt. Dessutom är arbetet ofta stres-

sigt och utförs på obekväm arbetstid. Därför är personalpolitiska åtgärder så 

avgörande viktiga, för den enskilda anställda men också för hela organisat-

ionen. Inom personalstyrkan finns en utbredd erfarenhet och det är viktigt att 

personalen är delaktiga i utvecklingsarbetet men också i arbetet med att hitta 

olika effektiviseringsförslag. Därför är de inplanerade seminarierna under vå-

ren värdefulla, särskilt för att också ta till vara personalens kunskap och in-

sikter i förändringsarbetet. 

Liberala gruppen stöder också starkt att arbetet med arbetsvärdering förs 

vidare. ÅHS är en kvinnodominerad bransch och alldeles särskilt märks lö-

neskillnaderna mellan män och kvinnor när vård och omsorgsyrken jämförs 

med tekniska sektorns yrken som oftast är mer mansdominerade. Efter 

många år och omgångar av diskussion och konflikt för att landskapet ska leva 

upp till det berättigade kravet på lika lön för likvärdigt arbete går processen 

nu vidare. Inbesparingskraven är skarpa men landskapsregeringen vill nu 

trots det satsa på en långsiktigt hållbar lösning där jämställda löner är en vik-

tig hörnpelare.  

Slutligen vill jag på den liberala gruppens vägnar framhålla vikten av det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet och de projekt som planeras. Före-

byggande hälsovård blir allt viktigare. Vi ålänningar lever längre men vi blir 

också allt friskare och ju friskare vi är desto mindre behov har vi av special-

sjukvård. Därför är det rätt och riktigt att ha ett starkt fokus på hälsa och 

friskvård, samt satsningar på mer öppenvård och mindre och kortare sjuk-

husvistelse. 

Sammanfattningsvis är den liberala gruppen nöjda med landskapsrege-

ringens arbete så här långt. Vi stöder de ambitioner som skisserats i 

spörsmålssvaret och som framgår av budgeten. Vi tycker det är jobbigt att ge-

nomföra svåra inbesparingar men vi stöder arbetet eftersom åtgärderna be-

hövs för att vi ska trygga en långsiktigt hållbar utveckling för hälso- och sjuk-

vården. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Tack för det vtm Eriksson. Mycket i det som nämndes i 

anförandet kan vem som helst skriva under på. I det stora hela fungerar 

det rätt hyggligt, vi är rätt friska och att det har skötts rätt bra historiskt 

sett.  

Jag vill ändå uppehålla mig lite vid den jämställdhetsanalys som jag 

har efterhört från den här talarstolen vid ett halvt dussin tillfällen snart 

under denna vår, men jag har ännu inte sett den. Tycker inte vtm Eriks-

son att man borde ha gjort en jämställdhetsanalys kring hur dessa be-

sparingskrav slår när det gäller förhållandet mellan kvinnor och män i 

år och sedan följande år när det ska sparas dubbelt så mycket?  
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Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Nu diskuterar vi inte budgeten. Vi diskuterar spörsmålssvaret. 

Jag tycker att det framgår med en väldigt stor tydlighet att landskapsre-

geringen verkligen har tagit tag i jämställdhetsfrågorna när det handlar 

om den stora gruppen av vårdpersonal, som alltså är underbetald i för-

hållande till manligt dominerande yrken. Det är en väldigt viktig jäm-

ställdhetsaspekt när det gäller sjukvården.  

Jag tycker också att det framgår i svaret eller i budgeten att man ska 

satsa på att göra de här analyserna. Välkänt inom sjukvården är att man 

har olika bemötande för olika patientgrupper. Kvinnor och män bemöts 

ofta på olika sätt, vilket man har pekat på att man ska jobba med framö-

ver. Det är mycket värdefullt.  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Det där är säkert riktigt men det var absolut inte svar på 

den fråga som jag ställde, om det inte skulle ha varit på sin plats med en 

jämställdhetsanalys innan man gör dessa sparkrav. 

När det gäller arbetsvärderingsinstrumentet så är det en fantastisk 

grej på många sätt, vilket jag varmt understöder. Det är inte så märkligt 

för den som drev att detta arbete skulle starta var finansminister Roger 

Nordlund i den förra regeringen. Det har det funnits en bred politisk 

enighet om. Det finns nog inga tvistemål alls om det, såvitt jag kan be-

gripa. 

Jag frågade: Vad innebär dessa besparingar som nu aviseras i form av 

2 miljoner och i form av 4 miljoner följande år i förhållandet mellan 

kvinnor och män? 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Igen, jag förstår inte att vi ska diskutera budgeten när vi ska 

diskutera spörsmålssvaret från landskapsregeringen. Vi kan ju åter-

komma till de här analyserna när vi debatterar budgeten. Det är själv-

klart att det måste göras. Ltl Pettersson har säkert redan tittat på budge-

ten och kan då se att bak i boken finns en jämställdhetsbilaga där man 

kan läsa ut väldigt mycket av de här olika svaren. Jag rekommenderar 

att titta på den bilagan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag fortsätter lite på ämnet jämställda löner eftersom vtm 

Viveka Eriksson nämnde det i sitt anförande som en väldigt viktig sak. 

Jag delar det till hundra procent.  

Min fråga är konkret: Finns det någon åtgärd som den här nu sittande 

regeringen har vidtagit för att åstadkomma jämställda löner utöver det 

som den förra regeringen beslöt om? Konkreta åtgärder, tack! 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Ltl Roger Nordlund har, när han har suttit som lantråd, satt 

stopp för arbetsvärderingsprojektet, om vi går några år tillbaka i tiden. 

Samma hände under den tid som jag var lantråd. Vi hade inte ekono-

miskt utrymme, då hade vi tappat 30 miljoner på ett bräde i inkomster, 
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märk väl. Vi hade inte utrymme då. Det som den här landskapsregering-

en nu gör är att man sätter till medel. Trots att man har jättehårda spar-

beting på alla delar inom förvaltningen och underlydande myndigheter 

så satsar man nu de här pengarna på jämställda löner. Det är pengarna 

som är avgörande, inte systemen och programmen. Det är pengarna 

som är hårdvara när det gäller jämställda löner. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag skulle gärna se något annat konkret exempel. Det skulle 

ju vara historiskt om en landskapsregering inte skulle betala ut avtalade 

löner som man har kommit överens om i genomförda avtalsförhand-

lingar. Det är ju exakt det man gör i den här budgeten när det gäller 

dessa 2 miljoner som man pratar om. Det kom man överens om i sam-

band med den konflikt som var för några år sedan, det skrevs avtal på 

det och det fullföljer man. Det är ju helt naturligt. Men finns det någon-

ting annat konkret som den här regeringen har tagit initiativ till, ef-

tersom man talar sig så varm för jämställda löner? Jag är intresserad. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är ofrånkomligt så att vi glider lite mellan budgeten och det 

här spörsmålssvaret. Jag tycker att det har blivit alltför mycket utrymme 

för budgetdiskussionen. Det är egentligen i budgetdiskussionen som vi 

borde återkomma till detta. 

ÅHS består av en väldigt stor kvinnodominerad bransch. Det kommer 

verkligen att kännas när man nu går in för att verkställa jämställda lö-

ner. Det här är första steget i en ganska lång och mångårig utveckling 

före vi har nått det här målet. ÅHS har ett stort sparbeting på sig men 

samtidigt så satsar man nu på de här lönerna. Det är ett faktum. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Gun-Mari Lindholm 

Talman! I alla val, både i kommunala och lagtingsval, betonas alltid vikten av 

en bra hälso- och sjukvård. Det betonas av såväl som kandidater. Hälsovår-

den är också högt prioriterad. Drygt 40 procent av landskapets budget går till 

hälso- och sjukvården, nästan 89 miljoner euro. Det är mycket pengar. Vi 

måste ställa oss frågan; används de på rätt sätt och på bästa sätt? Vad får vi 

för pengarna? Är vi nöjda? Har vi en bra hälso- och sjukvård?  

(Tekniskt fel på mikrofonen. Inget ljud) 

Svaren vi kommer att få är naturligtvis relaterade till den erfarenhet vi har. 

De allra flesta är nöjda och känner tillit till vården. De som däremot svarar att 

de inte är nöjda kommer med allra största sannolikhet att ha åsikter om be-

mötandet. Det visar ärendena till patientombudsmannen. Det är förstås en 

subjektiv bedömning men väl värd att ta till sig och arbeta med. Personalfrå-

gor, arbetstider, arbetsplatsdemokrati och delaktighet i arbetsplatsens beslut 

är viktiga ingredienser för att skapa ett bra arbetslag där man stöttar 

varandra för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt även under tider då 

annat inom organisationen pågår.  

När man är sjuk och i behov av en annan människas hjälp är bemötandet 

väldigt centralt för välmåendet. 
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Sjukdomen kan oftast botas, ibland tyvärr inte, men det är det mänskliga 

mötet som är avgörande för hur man uppfattar vården. 

Landskapsregeringens arbete för en jämställd och jämlik vård och omsorg 

fokuserar särskilt på att motverka utvecklingen av omotiverade skillnader i 

bemötande.   

Var och ens rätt till jämlik, god vård och omsorg oavsett bakgrund, kön, ål-

der, ekonomi eller bostadsort ska värnas. 

Till det här ska vi särskilt poängtera att ingen förändring har skett vad be-

träffar skärgårdens hälsovårdsberedskap. Däremot ska ÅHS tillse att den på 

sikt kan behållas även om den kan få olika struktur i olika kommuner. 

Jag vill här särskilt uppmärksamma skärgårdsnämndens ledamöter som 

deltog på ÅHS möte då denna fråga var på agendan och också de i styrelsen 

som tog initiativ till det mötet. 

Allt kan vi inte sköta här hemma, alla diagnoser klarar vi inte av att vårda.  

Det finns specialister som kan väldigt mycket om en liten del i människan och 

då gäller det att ha bra avtal med specialkliniker i våra närregioner. Ett led i 

kompetensförsörjningen är hospitering dvs. att de olika yrkesgrupperna har 

möjlighet att tidvis arbeta vid något större sjukhus för att hålla sin kompetens 

vid liv, att få fingerfärdighet i olika moment och att lära sig något nytt. Att 

känna sig trygga i sitt arbete. 

Avgifterna inom vården ska aldrig vara så höga att de känns som ett hinder 

för att söka vård. Det finns ett förslag till avgifter som bygger på förhöjningar 

men där ett högkostnadsskydd för dem med låga inkomster ska införas. Det 

är ett solidariskt sätt att se på avgifterna. I det nya avgiftsförslaget prioriteras 

dessutom unga och barnfamiljer. 

De som är och kommer i allt större utsträckning att vara viktigt är att på 

olika sätt arbeta med att hålla sin hälsa. Det gäller kost, motion, tid för vila 

och reflektion, tandhälsa, gemenskap och samhörighet. Det gäller helt enkelt 

att förebygga sjukdomstillstånd. Där har även tredje sektorn en väldigt viktig 

roll. 

Undertecknarna av spörsmålet ställer en bra fråga och får också ett bra 

svar av landskapsregeringen. De avser även bjuda in till ett seminarium där 

just det som spörsmålsställarna frågar efter ska vara på agendan. 

Men före det har vi ju en budgetdebatt som inleds inom knappa två veckor, 

som jag ser framemot, och där ÅHS är stor verksamhet inom budgetramen 

för hela Åland. Jag ser att vi har en möjlighet att diskutera den här frågan 

inom budgetramen. Tack. 

Ltl Sara Kemetter 

Tack, fru talman! Bästa lagtingsledamöter, vårt mål är att främja förutsätt-

ningarna för en god hälsa hos befolkningen, förebygga sjukdomar samt 

trygga en god hälso- och sjukvård på Åland. Därför satsar ÅHS på riktlinjer 

för kompetensutveckling och fortbildning för att uppnå kompetens som 

bättre motsvarar verksamheternas behov.  

Inom år 2017 ska ålänningarna kunna välja vilken hälsocentral på Åland 

de vill tillhöra. Psykisk hälsa för alla ska vara ett uttalat folkhälsomål och 

nollvision vad gäller självmord ska råda. Barns och ungdomars hälsa och 

psykiska välbefinnande ska prioriteras. Nu läggs fokus på främjande och fö-

rebyggande arbete så att man snabbt kan upptäcka barns och ungdomars 
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psykiska ohälsa. Även personer som utsätts för våld i nära relationer är i prio-

ritet. Detta är bra, det här stöder socialdemokraterna. 

Mycket görs idag, men ska vi säkra en kvalitativ vård som motsvarar ålän-

ningarnas behov behöver vi här i lagtinget aktivt debattera framtidens sjuk-

vård. Därför vill jag likt tidigare talare, tacka för det här initiativet och de-

battmöjligheten. 

För att möta framtidens vårdbehov i mer vård, bättre lokaler och nya ar-

betsmetoder där är mer vård är den stora utmaningen. God vård kostar och vi 

vill alla ha den bästa vården när vi blir sjuka. Därför är diskussionen om 

framtidens sjukvård så oerhört viktig  

Fru talman! För att kunna erbjuda en vård som uppfyller invånarnas för-

väntningar och vårdbehov behöver det satsas samtidigt som forskning bör 

knytas närmare den dagliga vården och förbättra möjligheterna till förebyg-

gande hälsovård. Särskilda satsningar borde göras bland annat inom geria-

trik, psykiatri och specialistvård samt vård av barn och unga. Det handlar det 

om att se till att patienterna får rätt vård i rätt tid och på rätt plats. Detta ar-

bete har nu påbörjats och går helt i linje med den sjukvårdslag som centern, 

frågeställaren, var med och tog fram redan 2011. Därför kan man undra vad 

centern vill idag? Hur ser centern på framtidens sjukvård? Eller ska allting 

vara som det alltid har varit? Var ser man utvecklingen? Det skulle vara in-

tressant att höra andra ledamöter diskutera det. 

Fru talman! Åland behöver göra en särskild satsning på äldre. Livslängden 

ökar. Vård för äldre är en stor och viktig del av framtidsplanen. Till följd av 

befolkningsutvecklingen kommer behovet av geriatrisk vård att vara cirka 

dubbelt så stort om tio år. Vården för äldre ska tydligare utformas efter pati-

entens behov. 

Kommunerna har här ett stort ansvar. En satsning bör göras på avancerad 

sjukvård i hemmet. Samverkan mellan hemtjänst, basal hemsjukvård och ge-

riatrik måste förbättras och här behöver vi sätta in mera resurser. Ska resur-

serna sättas in på det kommunala eller härifrån?  

Rehabiliteringens roll i äldreomsorgen måste också stärkas. Den största 

delen av rehabiliteringsvården ska finnas inom primärvården och genom 

avancerad sjukvård i hemmet. 

Fru talman! Inom psykiatrin ska närheten mellan psykiatrisk slutenvård 

och öppenvård öka, exempelvis med förbättrad öppenvård som ett alternativ 

till slutenvården. Patienter ska lättare kunna komma i kontakt med psykia-

trin. Dagverksamheten har startat för att förbättra och stöda patienten. Det 

ska bli en bättre övergång mellan sjukdom och fullt tillfrisknande. 

Utvecklingen av nya e-hälsotjänster ska göra det lättare för ålänningarna 

att hitta den vård de behöver och också gör dem delaktiga i sin egen vård. 

Genom säkra och effektiva system kan alla vårdgivare enkelt hitta och dela 

information. För vårdgivare kommer satsningarna på e-hälsa och IT innebära 

stora förbättringar och underlätta samarbete, förutsatt att patienten ger sitt 

godkännande. Genom säkra och effektiva system kan alla vårdgivare som ar-

betar med en patient enkelt hitta och dela relevant information. Det här spa-

rar pengar. Allt detta är inte ännu på sin plats men så fort det nya vårdin-

formationssystemet är på plats så införs e-recept. Detta ska förverkligas den 

1.1.2017. Vi är ett steg i rätt riktning på en god väg.  

Slutligen, fru talman, forskning och utveckling behövs för att fortlöpande 

kunna förbättra vården – öka kvaliteten, effektivisera resursutnyttjandet och 
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utveckla nya arbetssätt. Forskningen borde närmare knytas till den dagliga 

verksamheten i vården.  

(Tekniskt fel på mikrofonen. Inget ljud) 

 I framtiden blir det viktigare att samarbeta även med andra vårdgivare än 

akut- och universitetssjukhusen. ÅHS är inte ett universitetssjukhus och vi 

kan inte konkurrera med sjukhus som driver forskning. Däremot behöver vi 

generalister men fortbildning och ett aktivt följande av den aktuella forsk-

ningen. 

Fru talman! Det är glädjande att landskapsregeringen satsar på breda och 

öppna diskussioner om inriktning, process och struktur för den framtida 

hälso- och sjukvården. Detta sker redan i början av 2017. Tillsammans med 

sakkunniga och patienter kan vi politiker inleda innovativa samtal och vara 

med och utveckla framtidens hälso- och sjukvård. Vi vill alla vara med och 

arbeta för en god ram och en förankrad strategi, det är framtiden. Tack. 

(Tekniskt fel på mikrofonen. Inget ljud) 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Tack ltl Kemetter före ert anförande. Jag vågar nästan 

säga att min åsikt är att det ni säger är så pass generellt hållet så jag kan 

stöda det i mångt och mycket. 

Det efterfrågades också vad centern vill, hur centern ser på detta och 

vad vi vill förändra. Precis som andra partier tror vi också att det finns 

ett stort behov av förändring i samhället. Vi tror också på en ytterligare 

samverkan mellan den sociala sektorn, mellan kommunerna, mellan 

tredje sektorn och sjukhuset och primärvården. Men till skillnad från 

det som regeringspartierna nu har genomfört så tror vi att det här ska 

ske genom en dialog, det ska finnas en långsiktighet i det arbetet som 

man gör och där finns det en skillnad gentemot det sätt som regeringen 

arbetar på. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Tack vicetalmannen. Det är glädjande att centern 

kommer upp och beskriver precis hur man vill säkra en kvalitativ vård. 

Jag tycker dock att vi egentligen inte talar olika språk. Vi har en styrelse 

där centern har ledamöter med. Vi har en aktiv dialog också från lag-

tinget, via våra egna partigrupper och vi har framförallt en oerhört kun-

nig och duktig personal. Vi har också ett aktivt kommunfält som mer 

och mer tar på sig olika ansvarsuppdrag. Jag förstår inte riktigt vad man 

är rädd för? Att vi är inne på ett sparkrav på knappa 2 procent av den to-

tala budgeten, det är liksom för mig normal verksamhet. Det är så här 

som vi jobbar inom det kommunala och lite överallt. Man kan utveckla 

trots att man har mindre resurser. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Det är väl just när man ha lite mindre resurser som utvecklingen drivs 

på vare sig man vill det eller inte. Vi vänder oss emot det sätt som land-

skapsregeringen har valt att hantera sparkraven på inom ÅHS. Vi tycker 

att det är ohemult att göra så som man har gjort. Därför föreslår vi också 

att sparkravet borde vara 1 miljon och att man borde ha en fortsatt dia-

log. När jag säger dialog så då menar jag inte en dialog här i lagtinget i 
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första hand, utan jag tänker närmast på alla aktörer, både från tredje 

sektorn och från kommunerna, som berörs t.ex. i det här fallet av de-

mensvården på Åland. Hur vill vi forma demensvården? Det saknas 

även ett resonemang om hur man kopplar demensvården vidare till den 

pågående KST-reformen. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det är intressanta synpunkter som centern nu för 

fram. Jag måste återigen säga att det inte är frågan om så stora summor. 

Diskussionen inför kommande inbesparingar tar finansministern och 

socialministern upp i ett senare skede, så klart i dialoger och diskussion-

er.  

De krav som tidigare har förkommit i kommunerna, under svåra situ-

ationer när inkomsterna plötsligt har rasat, har skapat ganska mycket 

kreativitet och innovationer. När jag nu ser tillbaka i backspegeln så är 

det mycket goda och fina lösningar. Ibland måste man pressa sin perso-

nal för att få ut det bästa och optimala. I det här fallet har ingen kommit 

till skada. Det har varit en oerhört kreativ process. I det här läget vill jag 

tacka speciellt ordförande för ÅHS. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det är intressant att höra att ltl Kemetter hyllar den process 

som tydligen är på gång nu inom ÅHS som ett gott exempel, men det tar 

vi senare.  

Ltl Kemetter talade mycket om framtidens sjukvård. Det kan jag för-

stå att socialdemokraterna gärna vill göra. Den nuvarande sjukvården, 

som det här spörsmålet egentligen handlar om och de inbesparingar 

som görs, gäller faktiskt för 2016 och 2017, det gäller egentligen nuet, 

verkligheten. Det är många fina saker som görs inom ÅHS, det är ingen 

tvekan om det. Men inbesparingen och effekterna drabbar ett visst antal 

människor; patienter, klienter, deras anhöriga och andra i deras omgiv-

ning på ett mycket negativt sätt. Det som ltl Kemetter har varit med om 

och är med om, höjer avgifterna och sänker…  

(Tekniskt fel på mikrofonen. Inget ljud) 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Tack för frågan ltl Roger Nordlund. Socialdemokra-

terna är absolut med på att göra det avgiftsfritt för barn och unga att gå 

till ÅHS. För oss är det oerhört viktigt att barnfamiljer och framförallt 

ensamstående mammor med små barn inte ska vara bekymrade över 

vad det kostar när barnen blir sjuka. Ja det stämmer, det avgiftssystem 

som regeringen nu lägger och har lagt så stöder vi till hundra procent. Vi 

upplever inte att vården blir sämre. Den skrämselpropagandan vill inte 

vårt parti vara med om att säga. Vården blir inte sämre. Jag har stort 

förtroende för de läkare och sköterskor som finns på ÅHS. Jag har just 

själv varit med om en mindre operation. Jag kan säga att vi har oerhört 

fin vård här på Åland.  
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Ltl Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Så ltl Kemetter delar inte ÅHS styrelses åsikt, som vtm 

Thörnroos lyfte upp här tidigare, om att det finns en risk för att vården 

blir sämre, speciellt den förändringen som har med de demenssjuka att 

göra? 

Nu har vi sett den här inbesparingen i landskapets budgetförslag som 

är föreslagen av styrelsen. Regeringen har också varit väldigt tydlig, 

framförallt finansministern, att de återstående sparbetingen också ska 

förverkligas. Står socialdemokraterna bakom detta och stöder fullt ut att 

ytterligare 4 miljoner ska sparas? Regeringen har också varit tydlig tidi-

gare i varje fall att konkurrensavtalet och de inbesparingar som det 

medför på lönerna, de ska inte räknas som en inbesparing. Tidigare sa-

des att det ska sparas 4 miljoner utöver det.  

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Den här regeringen och den här finansministern arbe-

tar mycket konstruktivt. Diskussionerna sker alltså periodvis inför nästa 

budgetår. Vad gäller inbesparingar framöver år 2018 och 2019 så är det 

förhandlingar som fortfarande pågår. 

Vad gäller den lagda budgeten, inbesparingskraven och förslagen som 

finns där, så stöder socialdemokraterna dem. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson 

Tack, fru talman! Den debatt vi idag för i lagtinget är absolut behövlig och 

nödvändig och väldigt intressant och viktig. 

Hurdan sjukvård vi ska ha på Åland är väl en fråga som jag tror engagerar 

varenda ålänning om frågan skulle ställas till dem. Att bara prata om sjuk-

vården väcker känslor hos alla. De flesta idag har på ett eller annat sätt haft 

en någon slags relation till sjukvården. Vi vet också att vi ålänningar idag hör 

till de friskaste i Finland och att sjukvården idag på Åland är bra. Vackert så! 

Det är klart att det finns utmaningar inom den åländska sjukvården idag men 

jag vill gärna fokusera på allt bra som vi ändå gör på vår lilla ö. 

Om vi vore en kommun i Finland eller i Sverige hade antagligen sjukhuset 

fått lägga ner för länge sedan och högst troligt hade vi haft en hälsocentral 

med några sjuksköterskor och en läkare att vända oss till. Vi hade fått åka 

många, många mil till ett sjukhus för att föda barn, om vi sedan ens fått plats 

på sjukhuset vi kommer till vet vi inte, har vi otur får vi åka några mil till. Här 

finns det alltid plats och finns det inte plats eller kunskap tas vi om hand på 

bästa sätt och skickas vidare till antingen öst eller väst. När mammor och 

pappor i vår omgivning väl är på plats och ska föda barn på det sjukhus som 

just då har plats vill de helst att de åker hem samma dag som de väl fått sitt 

barn. Här får vi hjälp att knyta an och bl.a. få igång amningen av de som kan 

det bäst, våra kompetenta barnmorskor på ÅHS. Vi blir väl omhändertagna 

och vi behöver inte vara oroliga för att inte bli det. Om vi ringer efter ambu-

lansen så vet vi att den kommer rätt fort eller att det skickas en helikopter om 

det passar bäst. Det är inte som i stor Stockholm idag att du rekommenderas 

ta taxi om du snabbt ska ta dig till sjukhuset och vi behöver inte heller sitta i 

timmar eller upp till ett dygn för att få akuthjälp på vårt sjukhus. Vi glömmer 
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ofta bort hur bra det kan vara med litenheten och närheten som vi har det 

idag. Litenhet kostar och i budgeten för 2017 som vi just fått i våra händer 

bevisar att det är en stor mängd medel som är reserverade för sjukvården på 

Åland, närmare bestämt 88 miljoner på driften. För investeringar har också 

en stor mängd medel tagits upp: Geriatriska kliniken-10 miljoner, MR ka-

mera och övriga investeringar-6,7 miljoner, dvs. över 100 miljoner euro till-

sammans. 

Mycket som görs inom sjukvården för att höja kvalitén för patienterna är 

organisatoriskt mycket större än kostnadsmässigt. 

Spörsmålstagaren undrar hur kvalitén ska säkras. Jag tänker nämna några 

projekt som görs inom sjukhuset och som nyligen har gjorts. 

Talman! Inom sjukhusets väggar har en palliativ mottagning öppnats i år 

närmare bestämt den 15 september. Palliativ vård är en helhetsvård av pati-

enter i ett skede där sjukdomen inte längre svarar på botande behandling. Ett 

multiprofessionellt team stöder, tillsammans med närstående, patienten att 

leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande och livskvalitet till 

livets slut. 

Målet med mottagningen är att kartlägga patientens totala situation, behov 

av vård för att kunna ingripa i ett tidigt skede när symptomen förvärras. Må-

let är att patienten ska kunna vara i hemmiljö så länge som möjligt. För att 

kunna uppnå detta mål kan patienten komma till mottagningen för medicin-

justeringar, blodprov, smärtlindring och mycket annat men även för vårdpla-

nering. Mottagningen har ett nära samarbete med hemsjukvården och för 

vården ansvarar en läkare och en sjukskötare. Den är öppen 8-15 alla varda-

gar.  

En annan stor fördel är att intagningskriterier har ändrats till avdelningen 

så att patienterna kan tas in direkt från akuten eller hemifrån till avdelning-

en. De har framkommit att det värsta för palliativa patienter är att sitta länge 

på akuten och att varje gång berätta hela sjukdomsförloppet för en okänd lä-

kare. Men i och med den omstruktureringen som nu gjorts inom befintlig 

budget så slipper patienterna detta utan kommer till sjuksköterskor och lä-

kare som är kända för patienten. Om patienterna blir remitterade i ett tidi-

gare skede så kan personalen lära känna patienten och deras närstående, 

bygga upp ett förtroende och göra upp en bra vårdplan. Då kan vården opti-

meras utan stor insats. 

Den återkoppling jag hittills fått är att de fortfarande är i utvecklingsskede 

och jobbar nu på att få remisser i tidigare skede. Patienterna och anhöriga är 

tacksamma över den palliativa mottagningen och att det finns någon man kan 

vända sig till och ringa som känner dem.  

Vi kan nog vara lite stolta för Uppsala hospice var just här på Åland på stu-

diebesök. De ville lära sig av ÅHS och få tips då de vill öppna en palliativ mot-

tagning. Och på tal om besök så var egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt just 

på studiebesök för att titta på vår psykatriska enhet på sjukhuset. Vi kan nog, 

fast vi är små! 

Talman! Vi vet alla att Åland har en åldrande befolkning. En följd blir att 

fler och fler blir i behov av ledoperationer på grund av artros. ÅHS har en 

vårdgaranti som utlovar operation inom 6 månader. Klarar ÅHS inte det 

skickas patienten för vård utom Åland vilket är en olägenhet för patienten 

samt är mycket mera kostsamt. 
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ÅHS har tidigare bara haft en enda operationssal som uppfyller dessa krav. 

Men nu har vi det, sedan hösten har ÅHS tillgång till två operationssalar som 

uppfyller dessa renhetskrav och kan således numera utnyttja operatörens tid 

mer effektivt och tillgången är inte längre den begränsande faktorn den tidi-

gare var. 

Talman! Jag har nu nämnt några saker som gjorts under året. Men om vi 

nu fokuserar bara lite på framtiden även om det säkerligen kommer att göras 

mera under budgetdebatten om cirka två veckor så kan jag inte låta bli att 

nämna möjligheten till att vi nu kan få en MR till Åland. I modern sjukvård 

används magnetresonanskameran i allt större omfattning. Antalet undersök-

ningar har under de senaste fem åren ökat markant. På Åland har vi legat lite 

efter. Det är bra för barn och unga samt för yngre cancerpatienter som ge-

nomgår upprepade kontrollundersökningar. MR ger diagnostik vid stroke 

samt bättre kvalitet vid alla typer av hjärnundersökningar. Om vi hade bättre 

tillgång till MR kunde vi använda undersökningen i större utsträckning än 

idag för bl.a. onkologiska patienter. 

Spörsmålsskrivaren påpekar att det känns som om det är finansministerns 

som styr sjukvården idag. På Åland har vi varit förskonade för förändringar 

om det så handlar om kommunernas antal till hur vården ska skötas eller 

struktureras. Vi behöver se över alla delar inom vår förvaltning och det är väl 

ganska självklart att sjukvården som tar en stor del av vår budget också ska 

var med och spara.  

Vi har nu fattat en mängd beslut om hur inbesparingar ska göras och hur 

ÅHS ska tjäna mera pengar allt för att vi skall kunna möta framtiden mer rus-

tade. Vi vill ju alla kunna erbjuda samma vård till våra ålänningar även i 

framtiden och då måste vi se över hur vi gör det bäst och effektivast.  

Utmaningar som jag däremot vet att landskapsregeringen nu aktivt hjälper 

ÅHS för att bibehålla kvalitén på den åländska sjukvården är att möjliggöra 

för AT-läkare att jobba på Åland även i fortsättningen.  

Sedan kan man även koppla det till att arbete som nu görs med en föränd-

ring av meritvärderingsgränsen som Sverige nu planerar att eventuellt införa 

från hösten 2017 till universiteten. Beslutet ska tas inom november och det är 

nog förödande för våra studerande som vill in på utbildningar som kräver 

högsta möjliga poäng som t.ex. läkarlinjen kräver. Medelbetyget höjs i fall 

detta går igenom från 9,50 till 9,75. Om jag är rätt underrättat så är det i me-

del en elev per årskull som når upp till den nivån. Så rent krasst kan man 

säga att vi stänger i så fall dörren för åländska läkare som utexamineras från 

Sverige. Det är också förödande att det i så fall sker utan någon övergångstid. 

De studerande vi idag har vid Ålands Lyceum som går ut till våren och plane-

rar att bli läkare har redan läst alla sina kurser och har ingen möjlighet att nu 

höja sina betyg mera. Där hoppas jag verkligen att landskapsregeringen är på 

tårna nu och lobbar nu på de nordiska mötena i Köpenhamn. 

Det som fascinerat mig under min korta tid i ÅHS styrelse är hur medvetna 

personalen är att de verkligen behöver spara pengar. Vi i styrelsen får många, 

många tips om hur vi kan spara pengar på sjukhuset. En del saker tar lite 

längre tid att genomföra, men vi tar med oss allt vi får till oss och det gäller 

även de vi får till oss från Kalle på gatan eller Pelle i närbutiken. 

Många är det som engagerar sig och vill hjälpa till och ge goda råd och tips 

och det om något värmer i tider då vi ska spara och effektivisera vår vård. 

Folk ute i stugorna vet att vi måste anpassa kostymen efter pengabörsen. Det 
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gör arbetet lite lättare att vi har en personal inom hälso- och sjukvården som 

inte vill något annat än att vi ålänningar ska få den bästa tänka vara vård utan 

att pruta på kvalitén. Tack. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Holmberg-Jansson för ett tryggt och bra anfö-

rande. Det är alltid lätt att säga vad som är fel. Det är alltid lätt att säga 

det här är fel, att så här kan vi inte göra, utan att aldrig komma med al-

ternativ. Jag tycker att skrämselpropaganda har flugit lite kors och tvärs 

det senaste halvåret när det gäller sjukvården på Åland. När jag hör ord-

förande i ÅHS ltl Holmberg-Jansson så blir jag ganska trygg. Jag tror att 

de flesta ålänningar som skulle höra det idag skulle också vara trygga. 

När jag lyssnade på ltl Holmberg-Jansson skrev jag upp; ansvarsfull, 

handlingskraftig, mänsklig och utvecklingsorienterad. Det känns bra. 

Att spara och effektivera är inte likställt med att försämra. Tvärtom, det 

är utveckling åt rätt håll, att kunna lägga pengarna där de behövs allra 

bäst. Jag ser fram emot budgetdebatten där man får ta ut svängarna 

ännu mera. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Tack ltl Annette Holmberg-Jansson för anförandet. Jag 

kan till viss del hålla med det som ltl John Holmberg tidigare sade att 

det finns ett engagemang i det som framförs här. 

Däremot delar jag inte fullt den verklighetsbeskrivning av Ålands 

hälso- och sjukvård som styrelseordförande har. Det kanske kan bero på 

att vi har olika kunskapsnivåer och olika insikter i hur frågorna där bed-

rivs. Som jag tidigare har sagt så tror att det finns ganska mycket arbete 

kvar att göra om vi ska ha en trygg hälsovård här på Åland.  

Eftersom ledamoten själv gjorde ganska många kopplingar till budge-

ten så vill jag fråga om det som finns i svaret: ”Landskapsregeringens 

parlamentariska förankrade plan för hälso- och sjukvården beskrivs i 

den budget som läggs fram för lagtinget under hösten 2017”. Känner 

ledamoten till om den finns med i budgeten? 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Jag tror att jag får hoppa över den frågan faktiskt. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Orsaken till att jag frågar är nämligen den att jag inte kan 

hitta den i budgeten. Jag är osäker på vilken parlamentarisk kommitté 

man hänvisar till. Eftersom det ändå tas med här i svaret så får man 

utgå ifrån att den har legat som grund för politiken. Vi får avvakta och 

höra med ansvarig minister vid tillfälle. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Ingrid Johansson 

Talman! Det är med stor besvikelse jag ser att centern fortsätter sin skräck-

propaganda och försöker få det att se ut som att alla med minnessjukdomar 

just nu vårdas på demensavdelningen på ÅHS. Att de flesta redan idag vårdas 

på andra avdelningar bortser man ifrån, istället målar centern upp en dystopi 

där människor med demens ska vårdas på den psykiatriska kliniken. Väl-

komna till verkligheten kära vänner; utåtagerande patienter med demens-

sjukdom vårdas på psykiatriska redan idag. 

Talman! Framtiden är här då det gäller sjukvården. I den moderna sjuk-

vården mäts inte kvalitén utefter hur många vårddygn som erbjuds, gränser-

na mellan slutenvård och dagvård börjar suddas ut. Detta sparar pengar och 

förbättrar hälsan, ingen mår bra av att ligga inne på sjukhus långa tider.  

Nu tar sjukvården stora, kunskapsbaserade steg. En investering i en MR-

apparat och stor satsning på dagkirurgi här på Åland. Det minskar behovet av 

slutenvårdsdygn och höjer vårdkvalitén. Smart helt enkelt! Särskilt som vi 

inom överskådlig tid kommer att se en stor brist på sjukvårdspersonal. Vi 

kommer inte att kunna fylla behovet av vårdpersonal om vi fortsätter som 

idag. 

Talman! Jag vill också nämna de äldre. Jag är fast övertygad om att de vik-

tiga steg vi behöver ta inte nödvändigtvis handlar om att få fler händer och 

fötter. Framförallt handlar det om att öka kunskapen, forskningen är entydig 

i den frågan. Det som landskapsregeringen nu gör är att stärka kunskapen. 

Det kommer att höja kvalitén och minska kostnader och mänskligt lidande. 

Slutligen, talman, vill jag prata om huruvida kvinnor drabbas av det bespa-

ringsarbete som landskapsregeringen nu genomför. Vi behöver arbeta aktivt 

för en ökad jämställdhet. Det gör man genom att skapa en arbetsplats där 

människor kan utvecklas bland annat genom vidareutbildning, man behöver 

ge möjlighet för personalen att göra karriärsteg och man behöver ge betalt för 

det ansvar som den enskilda arbetstagaren har. Landskapsregeringen arbetar 

med allt det! En omstrukturering ger faktiskt förbättrad jämställdhet; att ge 

enskilda mer ansvar och högre befogenheter och betala för det ökar kvinnors 

ekonomiska självständighet och därmed makt i samhället.  

För det är så, bästa kolleger, att göra allt för att behålla gamla strukturer 

det förbättrar inte jämställdheten, tvärtom. Tack, talman. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Tack ltl Johansson. Ltl Ingrid Johansson är klarsynt och 

framsynt och lyfter ofta forskning som ett intressant objekt. I mitt hu-

vudanförande lyfte jag också upp forskning. WHO uppmanade bl.a. att 

skaffa sig nationella demensplaner. Demensföreningen har skrivit en in-

sändare om forskning. Det skriver: ”Säkerheten för dessa patienter med 

demenssjukdomar kan svårligen garanteras då en del är utåt age-

rande och bör därför vårdas på sluten avdelning”. Man säger vidare att 

antalet kommer att fördubblas de närmaste 20 åren. Det är fakta, det är 

forskning och då kan man fråga sig varför landskapsregeringen väljer att 

stänga just den avdelning där behovet kommer att bli större i framtiden. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Vtm Thörnroos påstår att det är landskapsregeringen som 

har varit in och petat i den operativa verksamheten inom ÅHS och det 



  

  47 

vill jag starkt dementera. Det här är ett beslut som styrelsen för ÅHS 

självständigt har fattat av den anledningen att förra landskapsregering-

en, social- och hälsovårdsminister Carina Aaltonen, tog fram riktlinjer 

för vård av demenssjuka. Där lyftes inte behovet av platser inom sluten-

vården som de viktigaste åtgärderna, utan istället faktiskt helt andra 

lösningar som förebyggande arbete, behovet av demenskoordinator på 

kommunal nivå osv. Patienter i demensvård har idag inte möjlighet att 

vårdas på demensavdelningen ifall de samtidigt har somatiska sjukdo-

mar. Centerns inriktning i den här frågan är direkt felaktig. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag förbehåller mig väl rätten att tycka vad jag vill här i 

Ålands lagting. Om det tidigare har tagits fram riktlinjer för hur de-

mensvården ska bedrivas, varför kom då inte initiativet från ÅHS led-

ningsgrupp? För det gjorde det faktiskt inte. Varför känner då inte in-

tresseföreningen för demenssjuka på Åland till att de här planerna 

finns? Varför känner inte den kommunala sektorn till att man avser att 

flytta över dessa patienter till kommunal vård? Det är ju frågan i så fall 

om det finns ett tidigare framtaget material under en tidigare minister.  

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Jag vill ogärna gå in på den här frågan, men det är också därför rege-

ringsblocket ser ett behov av en kommunstruktur, för den här frågan är 

framförallt en kommunal fråga. De flesta demenspatienter vårdas idag 

på kommunal nivå. Man har tagit fram riktlinjer, levererat dem till 

kommunerna, men mycket, mycket lite har hänt. 

För det är så, vtm Thörnroos, man kan tycka vad man vill men fakta 

är fakta. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Jag blir lite förvirrad ifall regeringsblocket tycker att det 

är bra eller inte att vi bedriver en spörsmålsdebatt kring kanske den 

största fråga som vi har i landskapet Åland och som använder hälften av 

vår budget, i stora slängar. 

Många säger att det är en fantastiskt bra fråga, men ltl Johansson säl-

lar sig inte till dem. Hon tycker att det är onödigt att fråga och kallar det 

som vi för fram för skrämselpropaganda och det kan jag kanske inte rik-

tigt förstå. 

Ltl Johansson sade också lätt klyschigt att framtiden redan är här, 

vilket den naturligtvis aldrig är. Hon nämnde att vi kommer att möta en 

stor brist på sjukvårdspersonal framöver. Vad baserar ledamoten det 

på? 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Jag vill först klargöra att jag visst debatterar sjukvårdsfrå-

gor, gärna, ofta och mycket. Däremot anser jag att det är osakligt och 

felaktigt mot den åländska befolkningen att ge ut hot om att man skulle 

kastas ut på gatan, vilket absolut inte är sanningen. 

Jo, jag baserar min forskning, ltl Pettersson, på att titta på hur för-

sörjningen av sjukvårdspersonal i Norden kommer att se ut framöver. 
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Det ser ganska skapligt när det gäller sjuksköterskor, däremot kommer 

det att råda stor brist på närvårdare och specialiserade sjuksköterskor. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Det där är nog, talman, ganska signifikativt, tror jag, för vad som händer 

i ÅHS styrelse. Lekmän tolkar forskarrapporter utifrån sina egna per-

spektiv och får de svar man själv vill ha. 

Ltl Johansson nämnde här vid ett tillfälle att; ”nej det var inte från 

ÅHS ledningsgrupp som förslaget att stänga demensavdelningen kom”. 

Däremot sade hon ordagrant; ”styrelsen har fattat beslutet att stänga 

demensavdelningen”. Då undrar man naturligtvis på vad baserar sig det 

beslutet? Vilken beredning finns som underlag. Kanske ännu intressan-

tare, eftersom ltl Johansson av allt att döma sitter i ÅHS styrelse; hur 

många i den styrelsen idag har någon som helst form av sjukvårdsut-

bildning? Det är nämligen en är rätt stor skillnad mellan lekmän och 

tyckanden och utbildat folk som faktiskt vet vad man jobbar med. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Jag vet inte om det här är rätt stol att stå och redogöra för 

ÅHS styrelseverksamhet. Jag kan för det första konstatera att det inte 

finns utbildningskrav för styrelsen. Vi ska representera folket, inte vår-

den. Däremot konstaterar jag att för varje styrelsemöte vi har så sitter 

det nästan lika många tjänstemän som styrelseledamöter. Jag kan vidare 

konstatera att jag, tillsammans med ordförande vid ÅHS, har varit runt 

på i princip alla avdelningar på hela ÅHS. Innan beslutet fattades om att 

stänga demensavdelningen så hade vi två timmars hörande med sju-åtta 

i personalen från medicinkliniken.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Göte Winé 

Tack, talman! För mig är, och har alltid varit, hälso- och sjukvården ett av de 

absolut viktigaste ämnen som vi kan debattera här. Oberoende av kön kom-

mer alla att tycka att det här är en viktig fråga. Vilken sjukvård har vi och vad 

kan vi erbjuda? Personligen vill jag ha en ekonomisk tillgänglig sjukvård 

framför allt för barnfamiljer.  

Talman! I april 2007 lämnade landskapsregeringen ett meddelande om 

hälso- och sjukvården i framtiden. Då var det ekonomiskt goda tider. Då dis-

kuterades privatisering. Vi hade råd att diskutera vem som skulle erbjuda 

vården. 

Dryga nio år senare är det andra ekonomiska tider. Nu diskuteras vad det 

offentliga har råd att erbjuda just här. I budgeten står att under våren 2017 

ska man ta fram processer och strukturer för den framtida vården på Åland. 

Nu pratar man om vad vi har råd med, inte om det ska vara privat eller of-

fentlig vård. 

När man frågar befolkningen om vilken som är den viktigaste frågan så sä-

ger de hälso- och sjukvården är viktigt, tillsammans med utbildningsfrågor 

ofta. 

I spörsmålet ställer man frågan om att man säkerställer tillgången till 

hälso- och sjukvårdstjänster på Åland. Det är viktigt. Redan våren 2007 när 
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det här meddelandet kom så ställde jag frågan; vilken sjukvård har vi råd att 

ha kvar på Åland och vilka tjänster måste vi börja köpa utifrån? Den diskuss-

ionen måste vi nu ta. 

Redan nu kommer ÅHS styrelse med förslag på hur vi ska tänka. Vi ska 

prioritera barns tillgång till primärvård. Man vill säkra att barn kommer till 

läkare i ett tidigt skede. Det ska finnas möjlighet till rätt vård i rätt tid.  

Den här regeringen har också velat ta ett grepp om den ekonomiska politi-

ken, en stabilitet i landskapets ekonomi. Man måste tyvärr gå in på inbespa-

ringar inom det heligaste vi har, hälso- och sjukvården. 

Det har debatterats mycket här om stängning av demensavdelningen. Det 

har pratats om ett mobilt team som ska hjälpa dementa där de bor, på insti-

tutionsboenden eller serviceboenden. De ska kunna vara i trygga förhållan-

den. Vad jag har förstått, som lekman, är att flyttar man en dement till en 

otrygg plats så blir patienten oroligare. Om man kan hjälpa dem på plats så 

underlättar det. 

Under förra regeringen togs det fram riktlinjer för hur man ska jobba med 

demensvården. Detta är ingen kvartalsrapport.  

Jag tror inte att någon jublar över att vi måste göra besparingar inom 

hälso- och sjukvården men det är tyvärr ett måste. Jag litar på styrelsens ar-

bete. Jag har gett ltl Carina Aaltonen ansvaret att representera vårt parti och 

jag är helt övertygad om att hon gör sitt bästa under de förutsättningar de 

har.   

Talman! Avgifter ändras, vissa höjningar kommer att göras, men ändå 

kommer man att jobba för att det ska vara avgiftsfritt för barnen. Att man sät-

ter barnen i fokus är en fortsättning på den förra regeringens familjepolitik. 

Vi förändrar vården för dementa. Jag håller inte med om att vi säger att 

man slänger ut dem på gatan eller att man tar bort vården, vi förändrar den. 

Tack, herr talman. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Jag föreslår att ärendet bordläggs till måndagen den 7 novem-

ber. 

Talmannen 

Ltl Runar Karlsson föreslår att ärendet bordläggs till måndagen den 7 november. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Jag tycker att det har varit en väldigt intressant diskussion och 

debatt så här långt som vi nu har kommit. Jag noterar att oppositionen har en 

syn på saker och ting och regeringspartierna har ju en annan. Det viktiga är 

ändå att vi faktiskt här och nu diskuterar Ålands hälso- och sjukvård.  

Jag vill lämna ett önskemål till regeringen; att regeringen återkommer med 

ett meddelande under våren så att vi kan ha en fördjupad och bred diskussion 

kring hälso- sjukvårdsfrågorna som de facto tar en stor del av vår budget. 

Sedan vill jag ytterligare erinra er om att ltl Gun-Mari Lindholm hade ett 

väldigt insiktsfullt anförande här tidigare. Hon lyfte upp det som egentligen 

är det mest väsentliga och det är själva bemötandet i vården. Vi ska komma 

ihåg medmänskligheten som ska finnas i vården när vi strider om pengar och 

vem som ska vårdas var. 

Avslutningsvis stöder jag ltl Runar Karlssons förslag om bordläggning.  
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Talmannen 

Under diskussionen har ltl Runar Karlsson, understödd av vtm Veronica Thörnroos, fö-

reslagit att ärendet ska bordläggas till plenum den 7 november. Önskar någon uttala sig 

om bordläggningstiden? Ärendet bordläggs till måndagen den 7 november.  

De som finns kvar på talarlistan bereds nu möjlighet att uttala sig. 

Ltl Bert Häggblom 

Herr talman! Spörsmålet innehöll frågan vilken strategi som hälso- och sjuk-

vården ska ha i framtiden i landskapet. Har vi fått svar på det här idag? I dis-

kussionen här idag har det inte framkommit någonting nytt sedan jag tidigare 

satt här i lagtinget för tolv år sedan. Samma sak kommer fram igen. 

Vi borde se på organisationen. Behöver vi sjukhusstyrelse överhuvudtaget? 

Mitt förslag är att sjukhusstyrelsen kan skrotas. Vi har specialister anställda, 

vi har kunniga människor inom sjukvården som är anställda. Det är de som 

ska fatta besluten, det är de som ha hand om besluten och de ska få en budget 

som de ska hålla.  

Det är klart att det finns sparmöjligheter inom en organisation på 88 mil-

joner. Det är vi politiker som ska ställa kraven. Inte vill vi ha en sotare som 

pilot på ett flygplan och inte vill vi ha en jurist som opererar heller. Därför ska 

de som är specialister sköta om och säga vad som är bra. Det ska inte ta två 

timmar på ett styrelsemöte att stänga en demensavdelning. Det är inte så det 

ska gå till när man diskuterar strategier.  

Därför föreslår jag för landskapsregeringen att ni börjar fundera på om vi 

ska ha dessa mellanstyrelser där politiker sitter som pantfångar för att fi-

nansministern har sagt hur mycket pengar det kommer att finnas. Sedan är 

det deras fel när det kommer kritik. Det är så som det fungerar. Jag tycker 

man bör fundera på detta. 

Sedan bör man också vända på kakan, man ska stänga, stänga och stänga. 

Varför inte se hur man kan göra pengar på Åland? Vi har ett strategiskt läge 

här i Östersjön. Vi kan sälja våra tjänster. Vi köper tjänster från Finland, vi 

köper tjänster från Sverige, men vi kan också sälja tjänster. Det var aktuellt 

på BB-avdelningen tidigare, men inte längre. Vi har fått hit specialister, vi 

lockar hit specialister som har enorm kunskap. På vissa områden har vi en av 

världens bästa som har varit här på sjukhuset. Vi kan sälja de tjänsterna. Vi 

har bra personal som kan ta hand om det här.  

Men hur bra tar vi hand om personalen? Varje arbetstagare inom sjukvår-

den har 18 sjukdagar. Det är helt otroligt! Vad är felet? Är arbetsgivaren så 

pass dålig att de stressar ihjäl folk eller vad är det? Det är någonting som ska 

analyseras och göras någonting åt. Det gäller enorma pengar. 18 arbetsdagar 

per arbetstagare! Hur många småföretagare skulle inte gå omkull med den 

siffran? 

Samma sak är det med alla vikarietjänster som man har år ut och år in. Det 

finns de på sjukhuset som har varit vikarie i tio år. Vikarie för vem? De får 

inte en ordinarie tjänst. 

Inom det privata näringslivet är lagstiftningen sådan att de ska ha en ordi-

narie tjänst. Men vår tjänstemannalag till den delen är bristfällig. Jag kom-

mer att lämna in en lagmotion om det eftersom det aldrig kommer någonting 

från regeringen. Jag klagar inte på den här regeringen, det har gällt alla rege-

ringar. Lagstiftningen idag är fel som jag ser det. Det finns ingen trygghet för 

dem som är anställda inom sjukvården. Är det sedan detta som är orsaken till 
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att de sjukskrivna? Det vet jag inte. De som står på golvet och jobbar och tar 

emot oss på vårdavdelningar kan inte planera för framtiden. Det finns saker 

som vi måste titta på och besparingar kan ske här. Det är en strategi som vi 

måste ha för vår sjukvård i framtiden. Jag hoppas att vi kan titta på det här. 

Tänk om, tänk nytt! Vad kan vi sälja? Det är precis såsom som ltl Holm-

berg-Jansson tog upp här i sitt anförande på ett föredömligt sätt. Vi har nära 

till vår sjukvård, vi behöver inte vänta, vi har inte köer och vi behöver inte 

sitta i långa köer. Folk kan komma hit, vi har mycket bra att erbjuda. 

Många får bra sjukvård, men vi har också de som är missnöjda och där har 

vi tyvärr heller inte riktigt någon uppföljning. Det finns många som bollas hit 

och dit. Vi har inte riktigt organisationen på plats alla gånger inom sjukvår-

den. Recept försvinner och när man ska till någon annan så får man vänta 

länge. Vi politiker får aldrig den dåliga vården. Det finns andra i vårt sam-

hälle som inte vågar säga till och som väntar och väntar och aldrig får sin dia-

gnos. Vi måste ha system som också fungerar i den strategiplan som ska fin-

nas och som vi alla bör fundera på. Visst finns det att fundera på, inte har vi 

det alltid så bra. Jag tror att vi alla här får en bra vård, men det finns männi-

skor som aldrig vågar opponera sig och ifrågasätta. Tack. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Jag vill klargöra att 18 sjukdagar i året tyvärr är normalt i 

den här sektorn. ÅHS sticker inte ut såtillvida, men det är fokusområde 

för 2017 för det ska förstås inte vara på det sättet. 

Försäljning av tjänster är svårt men just den här MR apparaten ger 

nya möjligheter, särskilt till den åländska privata marknaden. 

Det jag framförallt fastnade för i ltl Häggbloms anförande var att han 

föreslår en professionell styrelse för ÅHS. Jag har också tänkt mycket på 

hur man skulle kunna organisera ÅHS. Jag undrar om inte ltl Häggblom 

anser att ÅHS, som de facto är en myndighet, ska representeras av folket 

genom folkvalda?  

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, herr talman! Jag anser att sjukhusstyrelsen med lätthet kunde tas 

bort. Jag anser inte att den förbättrar vården för den enskilda ålänning-

en. Jag tror vi har en landskapsregering och en minister till den avdel-

ningen som kan ta hand om det där. Vi har anställda på sjukhuset som 

är specialister och som kan det här. Titta på sjukhusstyrelsemötena, där 

sitter sex ledamöter och ibland är det upp till 21 personer på dessa mö-

ten, läkare och andra. Titta i protokollen! Människors tid går åt till 

detta. Jag anser att det inte alla gånger är nödvändigt. Det har bearbe-

tats inom sjukhuset redan. Styrelsetimmar går åt. Jag anser att det är 

bortkastad tid. Tyvärr, jag beklagar, ltl Johansson. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Ja, då förstår jag det som att styrelsen inte ska professional-

iseras utan man ska ta bort styrelsen. Men det var inte riktigt det som ltl 

Häggblom sade i sitt anförande. Då var den saken klargjord. Tack för 

det! 
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Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, herr talman! Jag menar alltså att hela styrelsen ska tas bort. Det 

finns anställda inom sjukhuset. Vi har en chefsläkare som ska sköta om 

det och sedan finns det kunniga inom sjukhuset. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Jag lovar ltl Häggblom att vi i styrelsen hela tiden tittar på 

möjligheter att sälja tjänster till andra. Det försiggår just nu en mängd 

olika utredningar om vi kan följa de krav som ändå ställs med beman-

ning. Vi lever lite grann med jourer, bakjourer och sådant och om man 

kan sälja tjänster när man har sådana lösningar som vi har på vår lilla ö.  

Även här får vi tips och råd från allmänheten om vad vi kan pröva att 

sälja. Det var ett program i morgon-TV om att det var problem med 

mammografi i Stockholm och jag blev kontaktad av tre personer direkt; 

”här finns det väl en möjlighet, det här kan ni väl sälja. Det förekommer 

hela tiden en kontinuerlig process. Jag lovar att vi i styrelsen verkligen 

är på tårna för vi vet att vi ska spara pengar.  

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, herr talman! Det är bra det, men det finns inte någon strategiplan, 

som jag har sett, där man ska sälja tjänster. Jag tycker att det är viktigt 

att man skulle ha det. Hur mycket pengar kan vi få in i? Var kan vi få in 

pengar? Samtidigt förbättrar vi också vården och kvalitén här i land-

skapet. Det medför att man kanske inte behöver få vård utanför Åland. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Jag håller absolut med ltl Häggblom att det är någonting 

som vi behöver se över. Inför kommande budgetar så ska vi höja vår 

självfinansieringsgrad så därför är vi tvungna att se på andra saker som 

vi kan sälja. 

När det kommer till den mänskliga faktorn så nämnde ltl Häggblom 

att recept har försvunnit och det är ju bara att beklaga. Nu när e-

recepten införs från årsskiftet så får vi hoppas att det är ett minne blott 

och att ingen ska råka ut för någonting sådant. Det är inte acceptabelt. 

När det gäller den professionella styrelsen så har jag också funderat 

på det i många olika vändor. Jag lyfte frågan när Egentliga Finlands 

sjukvårdsstyrelse var här om de någonsin hade funderat på det för de 

har en politisk stor styrelse. De sade tvetydigt nej. Det här handlar om 

folkets pengar. Det skulle inte gå att ha en professionell styrelse. Vi be-

höver vara där och se till pengarna används på bästa sätt. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, herr talman! Vi har ett ganska nära förhållande mellan landskaps-

regeringen och sjukhusledningen och därför tycker jag att man inte be-

höver ha någon mellanledning.  

Sjukhusstyrelsen fick krav på vad de ska spara in på. När man läser 

protokollen och de diskussioner som har förekommit i styrelsen så tyck-

er jag inte att det har framgått några nya kreativa lösningar som inte har 
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kunnat skötas direkt. Vi har ganska nära mellan politiker och ansvariga 

tjänstemän. Jag tror inte att det behövs en politisk styrelse. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Bert Häggblom sade att inget nytt har sagts i de-

batten vad gäller strategier och utveckling framåt. Då undrar jag om ltl 

Bert Häggblom har lyssnat överhuvudtaget? ÅHS styrelseordförande var 

uppe och berättade om flera utvecklingsprojekt, vilka strategier man 

jobbar med och det tycker jag att var talande för att det händer mycket. 

Man pratar om vad som är nytt och vad som en gång. Det har visst fram-

förts nytt i debatten. En av de viktigaste sakerna är sådant som jag och 

moderat samling har lyft; magnetröntgen kamera på plats på Åland. Det 

finns med i budgeten och budgeten nämns i spörsmålet. Den kameran 

hjälper också till att ställa diagnosen demens i minnesutredningar. Jag 

tycker att en av de viktigaste sakerna är att patienter och anhöriga får en 

diagnos snabbt och då kan en kamera hjälpa. Ordförande berättade 

mycket om vad som händer i olika utvecklingsprojekt. Visst har det väl 

tillkommit någonting nytt i debatten?  

Detta med att inte ha någon styrelse var ett populist inspel, tycker jag. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, herr talman! Magnetröntgen diskuterades också för över tolv år 

sedan. Den strategin har funnits ganska länge. 

Populistiskt eller inte? Det får var och en avgöra. Vi måste se om vi 

kan spara pengar någonstans. Behöver vi en sjukhusstyrelse? Det är mitt 

förslag som jag bidrar med. Att kalla mig för populistisk eller någonting 

annat nedsättande så det står för Petri Carlsson, men det är ju hans sätt 

att framföra det. Jag hade ett konstruktivt förslag och då kan man säga 

att man inte accepterar det. À la bonne heure! Vi lever i en demokrati 

där man får ha olika åsikter utan att man ska nedvärdera varandra. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Det är visst nytt med en magnetröntgen kamera ef-

tersom det nu finns anslag med och det kommer att bli verklighet. Det är 

helt nytt! Det har tidigare pratas om det. Nu är det verkstad, nu händer 

det och det är nytt. 

Vad gäller populism så tycker jag att när man för fram en sak men 

inte i handling visar att man är beredd att verkställa det så det är fak-

tiskt populism. Obunden samling har en representant i ÅHS styrelse, det 

har varit fullt fritt fram att avgå och lämna den platsen tom. Men det är 

nog ingenting som ltl Bert Häggblom har verkat för åtminstone. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, herr talman! Ledamoten i sjukhusstyrelsen meddelade mig fak-

tiskt att han tänker begära befrielse därifrån. Han anser att han inte har 

någonting där att göra eftersom man har fått direktiv från landskapsre-
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geringen om hur mycket man ska spara. Så det är faktiskt ingenting nytt. 

Jag fick faktiskt mail om detta häromdagen. Om personen i fråga kom-

mer att förverkliga det vet jag inte, men så är det. Vi får väl se. Jag 

kommer att föreslå i en lagmotion att styrelsen tas bort. Sedan får vi väl 

se vad ltl Carlsson tycker, men det vi redan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Jag skulle gärna vilja diskutera lite mera ltl Hägg-

bloms tanke om att vi ska skippa hela styrelsen och att den lätt kan tas 

bort. Hur ser man då på myndighetsutövning? Jag tänker på gymnasie-

skolan, ÅMHM, polisen och ÅHS. De har alla styrelser just för att vi inte 

ska kunna få ett ministerstyre, att ministern går in i myndigheten och 

börjar styra. Ur demokratisynvinkeln och parlamentarismens anda, hur 

ser obunden på detta så att man inte får ministerstyre? Jag har förstått 

att obunden samling traditionellt sett är ganska mycket emot minister-

styre. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, herr talman! Jag är inte orolig för ministerstyre. Det finns ett mi-

nisterstyre och det ska vara ett visst ministerstyre på det viset att land-

skapsregeringen har ansvar för budgeten. Man sätter upp en budget som 

ska hållas inom en viss ram. Sedan kanske vi har vissa önskemål om det 

behövs. Man har anställda människor som faktiska kan de olika verk-

samheterna.  

Den som har suttit i polisstyrelsen vet också att man inte kan göra så 

mycket där heller. Om ni läser protokollen så finns det lite beslut. Ltl 

Kemetter är ny i polisstyrelsen och inte kan man göra så mycket där. 

Man konstaterar budgeten, pengarna går åt och så finns det ingenting 

annat att göra.  

Ltl Sara Kemetter, replik 

Herr talman! Det stämmer ledamoten, om man ser på styrelsen i ÅHS, 

så kan man inte säga att inte styrelse gör någonting eller att de inte be-

hövs. Jag anser inte heller att styrelsen går in i operativa frågor där de 

tror att de är läkare. Det är snarare så att ministern och regeringen säger 

vilka pengar styrelsen har arbeta med och sedan är det upp till styrelsen 

att fatta de operativa och strategiska besluten i styrelsearbetet. Att mi-

nistern då skulle gå in direkt och bestämma, då har vi nog demokrati-

problem, tycker jag. 

Att obunden samling på det här sättet nu för fram direkt minister-

styre i alla våra myndigheter är bekymmersamt, tycker jag. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, herr talman! Ja, vi står inför tider när det ska sparas. Det här är 

mitt förslag. Sedan får man bedöma det. Jag tror inte att verksamheten 

försämras för den enskilde medborgaren i vårt landskap. Vi har så pass 

nära till varandra här, vilket är fördelen på Åland. Jag är inte alls orolig 

för det. Det finns ju många som vill vara med och diskutera, men leder 

det någon vart? Blir det bättre beslut? Blir det bättre vård för att vi har 
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en sjukhusstyrelse? Det ska var och en bedöma och fatta de politiska be-

sluten därefter. Jag tror det inte, det är det som är skillnaden. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Wille Valve, replik 

Talman! I sak har det mesta sagts redan i tidigare repliker. Jag vill ut-

trycka min uppskattning. Jag håller inte alltid med det som ltl Hägg-

blom föreslår. Men jag uppskattar verkligen att ltl Häggblom sätter en 

heder i att lägga fram förslag. Man må tycka att det är populism och 

kanske färgstarkt att avskaffa styrelsen. Personligen uppskattar jag åt-

minstone drivet. ”Jag skriver en lagmotion, den kommer att innehålla 

det här och den kommer till lagtinget”. Istället för att förfalla till litanian 

om att vi borde vi göra mindre, låta allt vara som det är och gå tillbaka 

till tiden då Orrdalsklint steg upp ur havet så väljer ledamoten ha det 

här framåtsyftande perspektivet och det uppskattas.  

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, herr talman! Jag tackar för att det uppskattas att man kommer 

med olika åsikter. De kan vara väsensfrämmande nu, men så var det ti-

digare också när jag satt i lagtinget. Sedan när jag inte har varit här på 

tolv år så har mycket förverkligats och då blir man glad. Man måste vara 

lite föregångare. Det tar tid för att någonting ska beslutas. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Jag hade inte tänkt delta i den här debatten så myck-

et men frågeställningen som ltl Häggblom tog upp om en icke styrelse 

eller proffs styrelse är så passiv intressant.  

Sedan tog han också frågan också frågan om tillfälligt anställda.  

Möjligheten att sälja tjänster är intressant. Att sälja tjänster har sä-

kert förekommit tidigare vilket nämndes.  

När det gäller tillfälligt anställda så har det ifrågasatts många gånger 

av de som jobbar under sådana premisser. Man lever i en osäkerhet, har 

man jobbet kvar eller inte? På det viset håller väl man kanske också per-

sonalen lite lugn och tyst. 

Ålands Framtid har många gånger ifrågasatt, inte bara när det gäller 

sjukhusstyrelsen, vi har inte ifrågasatt just styrelsesammansättning eller 

om den ska vara politisk eller inte. När det gäller Posten och PAF så har 

vi lyft frågan om politiker faktiskt ska sitta i styrelser eller om det ska 

vara proffs i styrelsen?  

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, herr talman! Ja det är bra att det finns understöd så att man kan 

diskutera de här sakerna. Jag tycker att det är viktigt att man belyser 

dem. Hur kan vår sjukvård vara bäst? Vilken strategi har vi för framti-

den? Det är det som det här spörsmålet går ut på. Vilken är vår fram-

tidsstrategi? Jag har kommit med olika förslag här. Det är bra om man 
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kan resonera. Om förslagen sedan är bra eller dåliga, det är ju en majori-

tet som alltid bestämmer det. 

Som Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Ja, absolut, jag har inte tagit ställning varken till det 

ena eller till det andra ännu. Jag tycker att det är en intressant fråge-

ställning. Det är skäl att kanske begrunda den lite, för ganska mycket 

energi läggs ner från tjänstemän för att bereda till styrelser som man 

eventuellt kunde slippa om man hade en typ av verksamhet som är upp-

byggd enligt Häggbloms förslag. Jag tycker att i framtiden kan man 

börja titta på sådana här saker. Som det är nu så de som sitter i styrelsen 

är egentligen inte proffs inom sjukvården överhuvudtaget. Det blir ett 

allmänt tyckande att man vill att sjukhuset ska syssla med en viss typ av 

tjänst. Inför framtiden så tycker jag att landskapsregeringen skulle titta 

på det här. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, herr talman! Det är precis så som det är. Det går åt mycket energi, 

mycket förarbeten går åt till att förbereda styrelsemötena. Det här är 

ingen ny sak som jag har funderat på. Jag fick förfrågan, när obunden 

samling var med i landskapsregeringen i tiderna, om jag ville åta mig 

posten som styrelseordförande för sjukhusstyrelsen. Jag sade, okej, men 

jag vill se alla protokoll ett år tillbaka i tiden. När jag fick se att det satt 

18 personer på mötena, så sade jag att det inte var meningsfullt att ha en 

sådan styrelse. Det är någonting som är fel i systemet. Jag åtog mig det 

inte för man kan inte förverkliga någonting med så här tunggrodda sy-

stem. Det var redan då, så det här är ingenting som jag har kommit på 

idag, utan jag har funderat många gångar på det här. Jag tittar på proto-

kollen fortsättningsvis och de är lika. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ärendet bordläggs till måndagen den 7 november. 

Enda behandling 

4 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 

Först tillåts fortsatt diskussion och efter ämnen som inom debatterar detaljbehandling-

en. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motivering-

en. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd. 

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 
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Remiss 

5 Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2015 

Landskapsrevisionens berättelse RB 3/2015-2016 

Enligt arbetsordningens 48 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket ut-

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

förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget 

är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Remiss 

6 Fullvärdigt medlemskap för Åland i det formella nordiska samarbetet 

Landskapsregeringens meddelande M 4/2015-2016 

Enligt 34 § i arbetsordningen kan lagtinget på förslag av talmannen remittera ett med-

delande till ett utskott eller till självstyrelsepolitiska nämnden. Talmannen föreslår att 

ärendet ska remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Diskussion. 

Ltl Harry Jansson 

Talman! Jag ber att få understöda förslaget att ärendet hänförs till lag- och 

kulturutskottet för diskussion och vidare beredning. 

Jag önskar på centergruppens vägnar bordläggning av detta ärende till den 

9 november, med tanke på tidigare bordläggning idag. Jag tycker att vi ska 

kunna diskutera landskapets meddelande efter att vi förhoppningsvis ånyo 

har fått en ålänning vald till president för Nordiska rådet. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Talman! Jag ber att få understöda ltl Harry Janssons förslag om bordlägg-

ning. 

Talmannen 

Under diskussionen har ltl Harry Jansson, understödd av vtm Veronica Thörnroos, fö-

reslagit att ärendet ska bordläggas till plenum den 9 november. Bordläggning kommer 

därför att ske. Önskar någon uttala sig om bordläggningstiden? Ärendet bordläggs till 

plenum den 9 november 2016. 

Föredras 

7 Ålands gymnasium och ledarskapet 

Ltl Harry Janssons skriftliga fråga SF 4/2015-2016 

Ärendet avförs och upptas vid ett senare plenum.  

Föredras 

8 Sjukförsäkring för åländska studeranden 

Ltl Harry Janssons skriftliga fråga SF 7/2015-2016 

Ärendet avförs och upptas vid ett senare plenum. 

För kännedom 

9 Uppdaterad barnskyddslagstiftning 

Social- och miljöutskottets betänkande nr 1/2016-2017 
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Landskapsregeringens lagförslag LF 23/2015-2016 

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 07.11.2016. 

Avslutning 

Nästa plenum hålls den 7 november 2016. Plenum är avslutat. 
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Landshövdingen 

Värderade herr talman! Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna 

republikens presidents framställningar om godkännande av dels statsrådets 

förordning om sättande i kraft av ändringen av 1998 års protokoll till 1979 års 

konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar långlivade or-

ganiska föreningar och, dels, statsrådet förordningen om sättande i kraft av 

ändringen i 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsö-

verskridande luftföroreningar avseende tungmetaller. 

Talmannen 

Herr landshövding! De överlämnade ärendena kommer att behandlas i sedvanlig ord-

ning. 

Första behandling 

1 Kulturhistoriskt värdefulla föremål 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 1/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 18/2015-2016 

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

kandet.  

Diskussion. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, talman! Ärade kollegor, lag- och kulturutskottet har handlagt land-

skapsregeringens förslag till hantering av kulturhistoriskt värdefulla föremål.  

I korthet handlar det om en förnyelse av den skyddslag som har varit i 

kraft sedan 1980-talet. Inom EU görs nu en liten kraftsamling sedan 2014 att 

försöka få bättre styrning på det som kallas nationella skatter, dvs. att de inte 

ska föras bort ifrån EU:s territorium utan stanna kvar i respektive medlems-

stat. 

Nuförtiden är det vanligt att det är ett EU-direktiv som är grunden till att 

den här frågan är aktuell. Det finns ett akut lagstiftningsbehov och det har 

kommit ett motiverat yttrande från EU-kommissionen. 

Det är klart att landskapsregeringen har passat på då att ändra också övrigt 

i lagstiftningen på ett sätt som utskottet tillstyrker.  

I utskottet har vi noterat att det har förekommit en parallell behandling i 

riksdagen Helsingfors och vi har kunnat konstatera att den är fullföljd. Det 

betyder att ingenting hindrar att lagtinget, om så önskar, godkänner lagför-

slaget.  

Intressant vid en kommande lagkontroll är om ordet exportlicens kommer 

att väcka någon form av frågeställning inom kontrollorganen framöver. Ut-

skottet uppfattning är att landskapsregeringen mycket väl har motiverat var-

för lagförslaget kan anta den formen den har tagit. Det är faktiskt frågan om 

lagstiftning som ligger inom lagtingets behörighet. 

Till sist, talman, det står ingenting om en överenskommelseförordning, att 

landskapsregeringar i framtiden skulle kunna göra någon form av förordning 

gällande hanteringen av den administrativa sidan av det här lagförslaget. Ut-

skottet har helt enkelt konstatera att det blir säkert inte aktuellt. Under re-

missen fick vi också bekräftelse av minister Tony Asumaa att det inte är aktu-

ellt att försöka skapa en överenskommelseförordning som gör att andra re-

glerar exporten av åländska nationella skatter.  
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Därmed, talman, återstår bara att vi från lag- och kulturutskottet föreslår 

att lagtinget antar lagförslaget utan ändringar. Tack. 

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.  

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om skydd för kul-

turhistoriskt värdefulla föremål för godkännande. Lagförslaget är godkänt.  

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

Första behandling 

2 Ny blankettlag om utrustning och säkerhetssystem samt ny blankettlag om explosiva 

varor 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 2/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 21/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 22/2015-2016 

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

går i betänkandet. 

Diskussion. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, talman! Som framgår av lag- och kulturutskottets betänkande så har vi 

valt att sambehandla de två lagförslagen som handlar explosiva varor, explo-

siv utrustning i allmänhet. 

Även här kan vi konstatera att det är frågan om EU-direktiv i botten. Man 

må tycka att det här är mycket byråkrati. Utskottet har naturligtvis noterat 

den allvarsamma tonen som finns i lagpaket. Det finns en önskan om att i 

möjligaste mån hålla reda på explosiva varor för att se till att de inte hamnar i 

fel händer. Återigen, är det terrorhotet som är aktuellt även i det här fallet. 

De här två olika lagarna berör olika saker. Jag kanske inte behöver gå in så 

mycket på detaljerna. 

Utskottet har noterat att landskapsregeringen skriver att det här inte borde 

förorsaka branschen, entreprenörer, importörer etc. alltför mycket omak. Ut-

skottet har kunnat konstatera att det kan leda till att bl.a. importörer får en 

kostnadspost att hantera här eftersom det finns ett grundläggande krav på att 

via datasystem kunna spåra exklusiva varor, utrustning etc. och hur de hante-

ras framöver. Vår förhoppning är och vi skriver att landskapsregeringen ska 

medverka till att kostnadsutökningen för de berörda blir så skälig som möjlig. 

Vi kan bara hoppas att det inom branschen kommer att finnas datasystem 

som gör att man t.o.m. kan använda en annan databas än en egen för att hålla 

reda på i vilken mån ens explosiva föremål förs vidare till andra händer. Vi 

hoppas att landskapsregeringen kommer att följa med det här. 

Som framgår av betänkandet så kommer det ytterligare lagstiftning, så kal-

lad horisontella lagar som också kompletterar det här. Vi delar uppfattningen 

om att de här lagarna som är aktuella nu träder ikraft först när paketet som 

sådant är på bordet och träder i kraft till den delen på Åland.  

Bästa kollegor, även här blir det en lagkontrollfråga där ordet standardise-

ring än en gång kan ställa till det för oss som lagstiftare. Jag tror att vi denna 

gång dock kan ha goda förhoppningar om att lagstiftningen och dess karaktär 

är så specifik så att man med goda skäl, som landskapsregeringen har, kan 
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hävda att det här är till övervägande del frågan om åländsk lagstiftning och 

ingenting som kontrollorganen har problem med. Jag hoppas att lagtinget 

som helhet är medvetna om risken att här kan vi få ett problem att hantera 

beroende på hur lagkontrollen utfaller. 

Utskottet delar landskapsregeringens bedömningar. Vi tror att det är bra 

att vi också får gråzonen inom självstyrelsesystemet prövat. Från lag- och kul-

turutskottet tillstyrker vi att lagförslagen i sin helhet antas i föreliggande 

form. 

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i de-

ras helhet.  

Föreläggs först förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om över-

ensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för an-

vändning i explosionsfarliga omgivningar för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om explosiva va-

rors överensstämmelse med kraven för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

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

Första behandling 

3 Om förvaltning av fonder för inrikesfrågor på Åland 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 19/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 20/2015-2016 

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

kandet. 

Diskussion. 

Ltl Tage Silander 

Herr talman! Finans- och näringsutskottet har behandlat landskapsregering-

ens lagförslag ”Om förvaltning av fonder för inrikesfrågor på Åland”, och jag 

ska kort redogöra för utskottets syn på ärendet. 

Bakgrunden är att EU har inrättat två fonder för programperioden 2014-

2020, fonder som åländska intressenter genom den här lagstiftningsåtgärden 

nu ges möjlighet att ansöka om medel ifrån.  

Den första fonden är ”Asyl-, migrations- och integrationsfonden”, en fond 

som framförallt riktar sig till myndigheter, kommuner och frivilligorganisat-

ioner och som är tänkt att finansiellt stöda utvecklingen av EU:s gemen-

samma asyl- och migrationspolitik. 

För åländskt vidkommande är det troligt att det största intresset för den 

här formen av finansiering kan finnas hos kommunerna gällande extra stöd 

för flyktingmottagning, samt inom ramen för de nationella målen dels gäl-

lande vidarebosättning, dels gällande integration. Upp till 75 procents stöd 

kan erhållas, vilket då innebär krav på 25 procents egenfinansiering. 

Den andra fonden är ”Fonden för inre säkerhet” som handlar om de cen-

trala målen i EU:s strategi för inre säkerhet, och som inriktar sig på åtgärder 

för att störa verksamhet som bedrivs av kriminella nätverk på internationell 

nivå, förebyggande av terrorism, gränsförvaltning med mera. 

http://www.lagtinget.ax/arenden/LF%2022%7C2015-2016/lagforslag-fran-alands-landskapsregering-lf-22-2015-2016-45398#link_20
http://www.lagtinget.ax/arenden/LF%2022%7C2015-2016/lagforslag-fran-alands-landskapsregering-lf-22-2015-2016-45398#link_20
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Fonden för inre säkerhet är indelad i två finansiella instrument där det 

första instrumentet handlar om EU:s yttre gränser och visering och där det 

andra instrumentet främst handlar om polissamarbete samt förebyggande 

och bekämpande av brottslighet.  

För åländskt vidkommande är troligen det senare instrumentet av större 

vikt och intresse då det omfattar ingredienser som bland annat stöd för be-

kämpande av narkotika- och människohandel. 

För dessa fonder har ett nationellt program, och därtill ett genomförande-

program, upprättats och godkänts. Landskapsregeringen har för sin del tagit 

del av och även omfattat innehållet med den brasklappen att all kommunikat-

ion för åländskt vidkommande ska ske på svenska. 

För att åländska intressen överhuvudtaget ska kunna tilldelas medel ur 

fonderna har landskapsregeringen nu föreslagit att lagtinget antar det före-

liggande lagförslaget. Initialt avser landskapsregeringen att sköta handlägg-

ningen av stöden, men avsikten är att överföra uppgifterna på inrikesministe-

riet genom en överenskommelseförordning.   

I behandlingen av ärendet har utskottet bekantat sig med det underlig-

gande materialet och informationen gällande den nationella hanteringen av 

fonderna. Utskottet har även noterat att tyngdpunkten i lagförslagets moti-

veringar berör just detta. I samband därmed har utskottet uttryckt en önskan 

om en tydligare inriktning på lagförslagets möjliga inverkan på de åländska 

förhållandena. 

Herr talman! Lagförslaget ger möjlighet till tilläggsfinansiering för 

åländska intressenter som avser att genomföra projekt och åtgärder som 

nämns i programmen. Det är därför viktigt att landskapsregeringen ser till att 

nödvändig information ges till dessa potentiella intressenter. Med beaktande 

av fondernas innehåll, och aktuella problemområden på Åland, uppmuntrar 

utskottet därtill direkt polismyndigheten att utreda möjliga finansieringsbara 

samarbetsformer med fokus på narkotika- och människohandel.  

Herr talman! Finans- och näringsutskottet föreslår att lagförslaget antas 

oförändrat. 

Ltl John Holmberg 

Herr talman! Bästa lagting, landskapsregeringens lagförslag om förvaltning 

av inrikesfrågor för Åland ger möjlighet till att stärka bl.a. integration och 

humana åtgärder vilket idag behövs mer än någonsin, men även att via sam-

arbetsprojekt bekämpa den kriminalitet som sker via drog- och människo-

handel. Ålands geografiska läge och betydelse som transitcentra i färjtrafiken 

på Östersjön har förutom ypperliga möjligheter till goda trafiklösningar för 

export och import till och från Åland även en baksida i form av potentiella 

kriminella transporter av varierande innehåll. 

Vår polis, gränsbevakning och tull har redan idag ett gott kontaktnät in-

ternt på Åland, men även externt med bl.a. Sverige. Vi ser möjligheter i detta 

lagförslag att via samarbetsprojekt ytterligare ta upp kampen mot den krimi-

nalitet som många gånger är resursstark och hänsynslös när det gäller att 

hitta lösningar för att utveckla sin kriminella handel. 

För den som redan sitter i ett hav av arbete kan ett projekt av EU karaktär 

kännas främmande med tanke på den administrativa insats som krävs. Från 

den liberala sidan i finans- och näringsutskottet har vi förståelse för detta, 

men hoppas ändå att tanken med ytterligare merarbete inte avskräcker mer 
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än den vinst som förmodligen sker via ett projekt. Här kan säkert minister 

Fellman och hennes avdelning vara en inspiratör för att katalysera projekt 

och överbrygga eventuella farhågor kring administrativt merarbete. 

Överlag när det gäller EU finansierade projekt gör Ålands småskalighet 

och små strukturer att vi många gånger går miste om en hel del pengar som 

via diverse projekt kunde utveckla Åland. Något att tänka på i tider av kom-

munstruktur. Tack, herr talman. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Tack ledamoten för de här tankarna. Inom alla våra 

myndigheter finns nu möjligheter att söka fondpengar för att ytterligare 

kunna utveckla.  

Vad gäller polisen som ledamoten tog upp så vill jag replikera för att 

informera att just drogförebyggande arbete är ett av målen för Ålands 

polis för år 2017. Man har satt in extra insatser. Där kommer vi verklig-

en att skapa ett stort och starkt team som ska jobba förebyggande med 

den här målgruppen. Vi involverar tullen och sjöbevakningen med flera. 

Via sjöbevakningen har det nu kommit in en ny konstapel som gör ett 

oerhört fint arbete. Man ser resultat. Sedan har vi också ungdomspoli-

sen. Att ytterligare kunna få in ett EU-projekt låter oerhört intressant. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Kemetter, det låter tryggt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Talmannen 

Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om fonderna 

inom området för inrikes frågor för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

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

Första behandling 

4 Uppdaterad barnskyddslagstiftning 

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 1/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 23/2015-2016 

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

kandet. 

Diskussion. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Bästa lagtingskollegor, social- och miljöutskottet har behandlat 

lagförslaget om en uppdaterad barnskyddslag och vi har under beredningen 

haft elva höranden som i sin vardag möter barn och unga. Dessa höranden 

har på många sätt har varit givande och belysande och flera av de frågeställ-

ningar som vi har haft i utskottet har klargjorts.  

Vi berör följande områden i betänkandet som ni har på era bord: Det före-

byggande barnskyddet, beaktandet av barn i service som riktar sig till vuxna, 
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information och anvisningar, sekretess och slutligen ett gemensamt barn-

skydd för Åland. 

Men först ett klargörande: Under perioden från det att rikets nya social-

vårdslag trädde i kraft på Åland den 1 april 2015 till dess att lagen om ändring 

av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen, 

den s.k. stopplagen, trädde i kraft den 1 juli 2015 saknades på Åland bestäm-

melser på lagnivå om förebyggande barnskydd. Sedan stopplagen trädde i 

kraft första juli 2015 och tillsvidare har bestämmelserna om förbyggande 

barnskydd i den lydelse barnskyddslagen hade den 31.3.2015 gällt på Åland.  

I och med föreliggande lagförslag lagfästs bestämmelserna om barnskydd 

på ett mera lättillgängligt och tydligt sätt eftersom de nu tas in i blankettla-

gen. Det har således inte varit en laglös situation, men med detta förslag 

kommer bestämmelserna att bli mera tydliga och mera lättanvändbara för 

dem som behöver lagen i sin vardag i sitt dagliga värv.  

Beträffande förebyggande barnskyddet så beskrivs de tjänster som kom-

muner eller landskapsmyndigheter med ansvar för utbildning och hälsovård 

ska erbjuda i lagförslagets 4c-4g §. Barnskyddsarbetet ska omfatta sådan 

basservice som riktar sig till barn och familjer utan att de är klienter inom 

barnskyddet, så som det är idag. Det innebär att de offentliga myndigheterna 

ska sträva till att förebygga problem och gripa in i ett tidigt skede som möjligt 

genom att rikta olika serviceformer till barnfamiljer. Det förebyggande barn-

skyddet omfattar åtgärder och stöd som ges till exempel inom barnomsorg, 

mödra- och barnrådgivning, undervisning, elevvård, skolhälsovård och ung-

domsarbete. Utskottet vill på nytt betona hur viktigt det är att fokus i barn-

skyddsarbetet ligger på förebyggande åtgärder och tidigt insatta stödtjänster. 

Vi välkomnar fler insatser, bättre metoder och mer samarbete på fältet. Ingen 

unge ska falla mellan stolarna. Alla ska få rätt till hjälp och stöd i tid.  

Beaktande av barn i service som riktar sig till vuxna så ska enligt lagförsla-

gets 4g § 1 mom. ett barns behov av vård och stöd utredas och barnet garante-

ras tillräckligt stöd då barnets förälder, vårdnadshavare eller någon annan 

som svarar för barnets vård och fostran är häktad, avtjänar ett fängelsestraff 

eller får missbrukarvårds- eller mentalvårdstjänster eller andra socialvårds- 

eller hälso- och sjukvårdstjänster och hans eller hennes förmåga att under 

denna tid, eller innan behövlig vård fås, fullt ut svara för barnets vård och 

fostran anses försvagad.  

Motsvarande bestämmelse, med undantag av skyldigheten att utreda bar-

nets behov av vård även innan den vuxna får behövlig vård, finns i 10 § i 

barnskyddslagen i den lydelse lagen hade före den 1 april 2015 och gäller så-

ledes redan i landskapet. Nytt är däremot kravet i 4g § 2 mom. om att social- 

och hälsovårdsmyndigheterna vid behov ska hålla ett möte med barnet för att 

säkerställa att barnet får tillräcklig vård och tillräckligt stöd.  

Utskottet finner det positivt att det tydligt klargörs att barnets behov av 

stöd vid behov, men understryker också vikten av att mötet ses som ett till-

fälle för barnet att utgående från barnkonventionens bestämmelser få vara 

delaktigt i och uttrycka sin mening i en fråga som rör henne eller honom. 

Barnets behov av information om den rådande situationen borde också enligt 

utskottet beaktas, rätten till information.   

Information och anvisningar. De lagstiftningsområden som regleras i barn-

skyddslagen faller dels inom landskapets och dels inom rikets lagstiftnings-
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behörighet. Utskottet anser i likhet med landskapsregeringen att det är 

ändamålsenligt att använda sig av blankettlagstiftning på området. Den valda 

lagstiftningsmodellen innebär att ändringar i lagstiftningen automatiskt blir 

gällande i landskapet från den tidpunkt de träder i kraft i riket. Man behöver 

inte fundera på vad som gäller och inte gäller. 

Utskottet har dessutom erfarit att den barnskyddshandbok som Institutet 

för hälsa och välfärd upprätthåller på internet endast delvis är tillgänglig på 

svenska. Mot denna bakgrund anser utskottet att det är särskilt viktigt att till-

lämpningsanvisningar till barnskyddslagstiftningen utarbetas samt att be-

rörda myndigheter aktivt informeras om den gällande och uppdaterade barn-

skyddslagstiftningens innehåll och förpliktelser. Vi kan inte automatiskt för-

lita oss på att det kommer från Finland. 

En annan fråga som lyftes under ärendets behandling var frågan om sekre-

tess. I samband med ärendets behandling har det framkommit att det råder 

osäkerhet om tolkningen av 67 § 2 mom. i landskapslagen om gymnasieut-

bildning gällande tystnadsplikt och hantering av känslig information och 

huruvida bestämmelsen tillåter att anställda vid Ålands gymnasium kan 

lämna en orosanmälan till studerandehälsovårdens personal, som hör till 

Ålands hälso- och sjukvård, om iakttagelser rörande missbruk, misstänkt 

anorexi och liknande omständigheter. Utskottets bedömning är att ”lämna 

uppgifter till varandra och till andra organ inom landskapets förvaltning” 

medger att anställda vid Ålands gymnasium kan lämna orosanmälningar till 

studerandehälsovårdens personal, som hör till Ålands hälso- och sjukvård, 

fastän bestämmelsen inte uttryckligen, på samma sätt som i 39 § 2 mom. i 

grundskolelagen för landskapet Åland anger. Där sägs att information som är 

nödvändig för att en elevs skolgång ska kunna ordnas på ett ändamålsenligt 

sätt får lämnas till personal inom skolhälsovården eller annan personal.  

Utskottet uppmanar dock landskapsregeringen att i tillämpningsanvis-

ningar till Ålands gymnasium tydligt klargöra innebörden och omfattningen 

av undantaget från tystnadsplikten i 67 § 2 mom. 

Avslutningsvis, herr talman, gemensamt barnskydd. Det som med all tyd-

lighet har framkommit under vår behandling i utskottet är att barnskyddsä-

rendenas komplexitet är en stor utmaning för socialvårdspersonalen. Det är 

många gånger mycket svåra frågor som ska hanteras och det är inte lätt att 

hantera dem ens i en större kommun, än mindre i en liten. Ett för hela Åland 

gemensamt barnskydd skulle vara till fördel för såväl personal som klienter. 

Idag samverkar kommunerna samverkar visserligen både inom barnskydds-

jouren samt med stöd av olika samarbetsavtal men det är inte tillräckligt. 

Utskottet delar bedömningen att ett för hela Åland gemensamt barnskydd 

skulle vara ändamålsenligt. En samordning medför att den kompetens som 

finns inom barnskyddet ytterligare stärks samt att möjligheterna att erbjuda 

en likvärdig behandling av medborgarna, oberoende av bosättningsort, skulle 

förbättras. Enligt utskottet så skulle en gemensam organisation på ett bättre 

sätt än idag främja integriteten och stärka anonymiteten för klienterna. 

Utskottet stöder landskapsregeringens förslag till uppdaterad barnskydds-

lag. Tack, herr talman. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack ordförande Aaltonen för ett sakligt och sak orienterat utlåtande 

från utskottet och också för ordförandes klargörande. Jag ska inte säga 
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att det är sällan man blir glad när man läser ett utskottsbetänkande, 

men jag måste medge att jag blev lite glad här eftersom det också ryms 

in en del världsförbättring under kapitlet om sekretess. 

Jag noterar också stödet för en samordning av kommunernas social-

tjänst, specifikt för barnskyddet. Det var ett väldigt kraftigt ställningsta-

gande. Jag kan informera om att år 2017 avser landskapsregeringen att 

sjösätta lagtexter i elektronisk och uppdaterad form. Det torde finnas en 

skrivning om det i budgeten också.  

Att informationen delvis är tillgänglig på svenska är givetvis ett reellt 

problem som landskapsregeringen kommer att ta tag i, bland annat ge-

nom att informera kommunerna om innebörden av dessa nya lagänd-

ringar. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Tack, herr talman! Tack minister Valve för att ytterligare klargöra saker 

och ting som utskottet har haft diskussioner om och funderingar kring. 

Både när det gäller sekretessen men också när det gäller anvisningar 

så är det något som Åland bör jobba vidare med. Vi måste ta fram till-

lämpningsanvisningar dels för att Ålands lyceum ska kunna arbeta på 

ett ändamålsenligt sätt, men också för att man inte längre kan förlita sig 

på att vi får information till Åland på svenska när det gäller blankettlag-

stiftningen som är samma som i riket. 

Minister Wille Valve, replik 

I sammanhanget vill jag gärna lyfta fram tredje sektorns otroligt viktiga 

roll. Vi har ett väldigt bra samarbete med organisationen Rädda Barnen. 

Det är ett utvecklingsprojekt som är finansierat med PAF-medel. Det 

projektet handlar uttryckligen om att bidra till kunskap till fältet om 

barnskyddsarbetet och hur barnskyddslagen tillämpas i praktiken, spe-

cifikt anmälningsskyldighet, familjevård och intressebevakning. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Eriksson, replik 

Talman! Jag vill tacka utskottsordförande och hela utskottet för ett bra 

arbete. Ni har lyft upp några punkter som jag tycker att är viktiga; till-

lämpningsdirektivet, sekretessen och även internet, åländsk lagstiftning 

och sedan gemensamt barnskydd. Alla dessa frågor omfattar jag. 

Ett lagstiftningsarbete tar ofta inte slut när man har stiftat lagen och 

förordningarna, sedan kommer tillämpningsdirektiv och anvisningar 

och det är en fråga som är väldigt viktig. Tyvärr har vi på Åland haft lite 

problem med det. Inom våra egna lagstiftningsområden har vi inte alltid 

haft de här tillämpningsdirektiven. Vi har blankettlagstiftning och vi 

konstaterar att på rikssidan har man det inte alltid på svenska. Det åter-

står troligtvis för åländska myndigheter att själv utarbeta dessa tillämp-

ningsdirektiv. Av erfarenhet kan jag säga att det är nästan svårare än att 

göra själva lagen, för här ska man gå in på djupet på små detaljer. Men 
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det är också viktigt för tjänstemännen så att de ska kunna arbeta, för det 

är det här som styr det dagliga arbetet.  

Jag omfattar också detta med sekretess. I det dagliga arbetet har jag 

sett att ibland vill myndigheterna gömma sig bakom sekretessen. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Tack för det stödet ltl Roger Eriksson. Man måste också komma ihåg att 

nu har vi i och för sig en barnskyddslag, men det innebär ju inte att man 

bara ska läsa vad som står i lagen. Det finns ett stort kapitel om det fö-

rebyggande arbetet och det äger rum i kommunerna till stor del, inom 

skolan, barnomsorgen och ungdomsarbetet. Tidiga insatser och före-

byggande insatser ska göras innan ett barn eller en ungdom blir en kli-

ent inom barnskyddet. Det är egentligen där som det viktigaste arbetet 

görs. Alla stödåtgärder som kan finnas kan inte stå med i en lag. 

Ltl Roger Eriksson, replik 

Nej, jag håller med ordförande Aaltonen. Det förebyggande arbetet, spe-

ciellt i barnskyddsärenden, är kanske det viktigaste man kan göra från 

socialförvaltningens och samhällets sida. Här kan man undvika stora 

kostnader för samhället. Om det går snett för en individ så kan det bli 

stora kostnader både för de sociala myndigheterna och för samhället. 

Det är viktigt att det blir rätt i ett tidigt skede. Det förebyggande arbetet i 

barnskyddet är det viktigaste. 

Tidigare sade jag här att det finns en tendens att myndigheter göm-

mer sig bakom sekretessen. Det finns en tanke som säger; om ett ärende 

är sekretessbelagt och går över till en annan myndighet som också har 

tystnadsplikt så borde ärendet kunna transporterats från myndighet till 

myndighet och tystnadsplikten ska hållas. Det borde vara den ultimata 

situationen. 

Avslutningsvis, herr talman, angående internet, som gammal lagtill-

lämpare skulle det vara mycket önskvärt att Ålands lagsamling också 

skulle finnas på internet och även uppdaterad. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Vårt gemensamma mål måste ju vara att inte en enda unge ska falla mel-

lan stolarna, att alla ska få rätt till hjälp och stöd i tid, att man ska våga 

se barnen och ungdomarna och våga ingripa. Sekretessen får heller inte 

vara ett hinder för att man inte gör någonting för att man inte vågar göra 

en orosanmälan. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson 

Tack, talman!  Vi har i social- och miljöutskottet haft en viktig lag för uppda-

tering. Man kan verkligen bli eftertänksam och lite ledsen när man sitter och 

hör höranden inom området och någonstans inser att våra alla våra 16 kom-

muner ställer verkligen till det för våra barn.  

Vi bor i ett underbart samhälle med en trygghet som många i dagsläget väl-

jer att flytta till och det ska vi så klart vara stolta över, men jag anser inte att 

vi skall vara stolta över att våra barn på Åland ska ha turen att födas i rätt 

kommun om allt annat i deras liv far åt fanders.  
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I barnkonventionens andra paragraf kan man läsa: ”Alla barn har samma 

rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras”.  

Jag ställde frågan i vårt utskott till flera av våra höranden om barnskyddet 

fungerar bra idag. Det svar jag fick då var att ett barnskydd på Åland vore det 

bästa. Min följdfråga då blev; kan vi inte göra det nu på en gång? De sade då 

att många tjänster ute i kommunerna skulle bli tjänster på 40-50 procent och 

då ännu svårare att tillsätta. Att hitta kompetent personal är ett stort bekym-

mer för våra kommuner idag. 

Att idag vara socialarbetare i våra kommuner är oftast ett ensamt och ut-

satt jobb. Du ska fatta jobbiga och tuffa beslut och har ibland ingen att råd-

fråga bredvid dig. Jag ser som den största nyttan av ett gemensamt barn-

skydd att alla våra socialarbetare skulle få den stöttningen och hjälpen och de 

skulle inte behöva fatta beslut om någon de känner som gör att det kanske är 

svårare att vara neutral.  

Att denna uppdatering av lagen nu görs är bra för det råder stor förvirring i 

kommunerna om vad som gäller. 

Det finns också ett stort behov av en handbok på Åland, handboken på 

THL för barnskydd var tidigare på svenska, men nu, som det har nämnts, 

finns bara vissa delar på svenska. Minister Valve lugnade mig lite grann med 

att det tydligen är en uppdatering på gång. 

Det är komplext och utmanande just nu för våra socialarbetare att vi har 

olika lagstiftning här och på fastlandet, så de känner att det inte är någon 

större nytta att gå utbildningar på fastlandet just nu. Det är ytterst viktigt att 

landskapsregeringen hittar tillfällen så att informationen kommer dem till 

gagn och att de ordnar utbildningstillfälle för alla. 

Jag är orolig för hur personer inom polisen, fältarna, socialarbetare som 

ska ta hand om de som på något sätt kommit på glid eller faller igenom 

skyddsnätet ska få resurserna att fånga upp dem. 

Jag vill ge ett exempel. Om Kalle från en landsortskommun är i stan med 

sina kompisar och dricker lite för mycket och någon hittar honom på en bänk 

och han mår allt annat än bra. Vad gör den personen klockan 22.00 en fredag 

kväll? Antagligen kontaktar man barnskyddsjouren som är tillgänglig när 

kommunernas socialkontor är stängda. Just den här kvällen när Kalle hittas 

är det en person från Mariehamn som jobbar jour och hon har aldrig träffat 

Kalle tidigare, hon har ingen kunskap heller om hur Kalles hemsituation ser 

ut eller om det är något annat som är jobbigt för Kalle. Socialarbetaren i 

kommunen är bortrest över dagen och kan inte nås på telefonen, och måste 

inte heller nås eftersom personen är ledig just då. Hur kan vi då garantera att 

Kalle får rätt hjälp? Vem vågar ta ansvar för Kalle? ”Barnens rätt har ingen 

klocka eller veckodag”. 

Talman! Tyvärr är det idag så att vi i vissa fall har för mycket barnskydd, 

medan vi på andra sätt har för lite barnskydd. Risken finns att de som verkli-

gen behöver barnskyddet inte får den hjälp de behöver. 

Vi gör lättare en barnskyddsanmälan vid ofog, om barnen är vilda, aktiva 

eller inåtvända, barnskyddsanmälningar sker oftast då. Det är mycket svårare 

att göra en barnskyddsanmälan i andra fall, det vittnar flera om. 

En annan sak jag förstått efter våra höranden är att det på Åland tidigare 

försvårats att man måste vara en klient för att få hjälp av barnskyddet, och att 

flera tackat nej till hjälp via barnskyddet. De har inte velat bli en klient inom 

barnskyddet, för även här kan vår litenhet vara ett bekymmer och det kan 
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faktiskt bara bero på att de kan vara grannar med socialarbetaren eller lik-

nande.  

Jag anser att det är bra att vi nu förtydligar bestämmelser om förebyg-

gande barnskydd i lagstiftningen, det vinner vi alla på men främst våra barn 

som hela denna lag handlar om. Det är bra att vi nu tydliggör genom 4g §. 

”Ett barns behov av vård och stöd ska utredas och barnet garanteras till-

räckligt stöd då barnets förälder, vårdnadshavare eller någon annan som 

svarar för barnets vård och fostran är häktad, avtjänar ett fängelsestraff 

eller får missbrukarvårds eller mentalvårdstjänster eller andra socialvårds 

eller sjukvårdstjänster och hans eller hennes förmåga att under denna tid 

eller innan behövlig vård fås, fullt ut svara för barnets vård och fostran an-

ses försvagad”. 

Det tangerar till stor grad det vi kan läsa i ÅHS lagens 48 § ”Barnets behov 

av vård och stöd ska utredas och barnet garanteras tillräcklig vård och till-

räckligt stöd då barnets förälder, vårdnadshavare eller någon annan som 

svarar för barnets vård och fostran får missbrukarvård eller psykiatrisk 

vård eller annan hälso- och sjukvård och hans eller hennes förmåga att 

svara för barnets vård och fostran anses försvagad. Så med dessa två tunga 

lagstiftningar skall vi verkligen hoppas att dessa barns behov till större del tas 

tillvara. 

Det kan man även läsa i barnkonventionens artikel 12: ”Att barnet har rätt 

att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. När domstolar och 

myndigheter behandlar fall som rör barnet ska barnet höras och barnets in-

tresse komma i första rummet”. 

Talman! Det som är viktigast är att lagstiftningen är brukarvänlig och att 

våra barn kan kännas sig trygga var de än bor på Åland.  

Barnkonventionens tredje paragraf sammanfattar det hela bra: ”Barnets 

bästa ska alltid komma i första rummet.” 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Tack ltl Annette Holmberg- Jansson för reflektionerna 

kring lagstiftningen. Jag stöder det som framkommer här, att barnens 

bästa ska vara i fokus och att kommunstrukturen inte ska vara ett hinder 

för barnens bästa. 

Samtidigt vänder jag mig emot det som ledamoten framförde; ”att 

våra 16 kommunerna verkligen ställer till det”. Redan den förra land-

skapsregeringen var nogsamt medveten om problematiken. Det finns nu 

en lagstiftning om kommunernas socialtjänst som till stora delar kom-

mer att hantera den problematik som ledamoten lyfte upp här. 

Jag tror att det är viktigt att vi har systemet på plats. Vi kan inte för-

vänta oss att alla socialarbetare på Åland ska veta vad Kalle, Bertil eller 

Jonas vill. Det är systemet som måste fungera, inte individen. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Absolut, KST kommer att lösa det här. Jag är dock lite för 

ivrig ibland och skulle gärna plocka ur barnskyddslagen direkt ur KST. 

Jag tycker att det tar för lång tid. Jag vill att det här sker nu. Jag inser 

dock att det inte fungerar på det sättet. Det framkom väldigt tydligt 

bland våra höranden att det här också var deras största önskan. 
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Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Ja, jag stöder ledamoten i att tålamod är en dygd. Det är 

tillräckligt komplicerat redan nu på det kommunala fältet eftersom den 

förra landskapsregeringen lade ett förslag om KST som delvis nu är in-

arbetat och processat, medan den nuvarande regeringen har en annan 

syn på hur kommunstrukturen och kanske också de olika områdena 

borde vara organiserade. Jag tror att vi alla vinner på att få KST på plats 

och sedan får vi jobba vidare. 

Men vi har en stark samsyn i att de som är svagast här i samhället be-

höver försvaras. En kategori av dem som inte kan försvara sig själv är 

barnen. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Jag håller med vtm Thörnroos, absolut. Vi ska alla värna om de som är 

svaga i samhället. Jag ser också fram emot när allt kommer att falla på 

plats. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, talman! Jag håller med om mycket av det som ltl Annette Holm-

berg-Jansson nämnde i sitt anförande. Här behöver vi lägga resurser, 

här behöver vi satsa.   

Mina egna tankar kring ett gemensamt barnskydd har faktiskt nu bli-

vit myndigt. För lite drygt 18 år sedan, våren 1998, lyfte jag i min roll 

som fältarbetare upp en diskussion med dåvarande landskapsregering. 

Då var också Kalle i fokus. Hur ska vi hjälpa Kalle, på vilket sätt? Be-

kymret var att det fanns så många olika sätt som Kalle blev bemött, för 

olika kommuner hade olika tankesätt och olika prioriteringar.  

Idag är kommunerna ålagda att vara nåbara samtliga vardagar enligt 

barnskyddslagen. Vi har egentligen kommit en bit på väg.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

 Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Absolut, ltl Winé, och det är ju vackert så. Men måste det ta så lång tid 

kan man tänka? Inga barn ska få fara illa. Vi ska alltid ha barnen i fokus. 

Den roll som ltl Winé hade då som fältare så det just i den sektorn; sek-

torn; polisen, fältare och socialarbetare som frustrationen finns. De 

måste hela tiden förhandla och diskutera med 16 olika kommuner, vilket 

ställer till det. 

Ltl Göte Winé, replik  

Egentligen är ltl Holmberg Jansson och jag helt överens om att det är 

här vi måste komma vidare. Men på vilket sätt ska vi angripa det? Det är 

lätt att man säger att kommunerna inte klarar av det eftersom de ska 

vara nåbara. Holmberg-Jansson nämnde i sitt anförande att om man är 

på resa så svarar ingen. Ja, vi måste svara i kommunerna. I Sund har vi 

till exempel ett avtal med Saltvik där vi samarbetar bra. Saltvik har vår 

backup för vi måste vara nåbara. Vi kan inte säga att vi inte har någon, 
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utan vi ska hela tiden vara nåbara. Vi löser också jävsproblematiken, är 

det någon man känner så har man ett samarbete mellan kommunerna. 

Det är inte optimalt, men det funkar och vi är helt eniga om att vi måste 

gå vidare. Jag firar inte att vi har behövt vänta 18 år sedan jag lyfte upp 

den här diskussionen första gången. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Det är jättebra att man nu hittar lösningar på hur det här 

ska fungera. Jag har hört andra saker också när det inte fungerar alla 

gånger. Om Sund och Saltvik har hittat en lösning så är det ju toppen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag tycker att det är en bra debatt och jag stöder utskottets be-

tänkande. Det är bra att man har tagit fokus på de här viktiga frågorna. 

En sak som jag studsade lite till på var när ltl Holmberg-Jansson tog 

upp till killen Kalle som hade kommit till stan och hade druckit för 

mycket. För mig i alla fall var det väldigt konstigt att man skulle ringa 

till olika myndigheter. Hur har utskottet resonerat när det gäller att 

stärka föräldraskapet? Jag tror att varken KST eller en kommun avhjäl-

per det här bekymret, utan det är nog föräldraskapet som ska stärkas i 

det här sammanhanget.  

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Jag håller absolut med ltl Lindholm i det fallet. Att stärka 

föräldraskapet är verkligen A och O. Under hörandena framkom att det 

har varit problem under vissa tillfällen, under sommaren, att få tag på 

vårdnadshavaren.  Kalle är i stan och behöver hjälp, det har varit pro-

blem med att jouren inte har kunskapen om situationen och man får 

inte tag på någon. Då blir man orolig. Vi har ett problem som vi måste 

lösa. 

Jag tror att det var Astrid Lindgren som sade; ”genom kärlek, kärlek, 

kärlek så kommer det folkvett”. Vi ska absolut stärka föräldraskapet så 

att de kan ge massor av kärlek till sina barn. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Det skulle vara intressant att höra de diskussioner som utskottet förde 

med socialarbetarna om att kunna ge trygghet till barnen. Om det svik-

tar i föräldraskapet så behöver man ju stärka det och istället ha familje-

arbetare ute i kommunerna och en närhet till familjerna. Jag vill fram-

föra att om föräldraskapet sviktar så tror jag inte att myndigheterna är 

de rätta personerna, istället ska kommunerna satsa på att det finns till-

räckligt med resurser som kan stärka föräldrarna. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! I den här nya lagstiftningen som vi nu har finns tidiga in-

satser och tidigt stöd. Om man får en orosanmälan måste man inte nöd-

vändigt göra den personen till en klient inom barnskyddet, som många 

är väldigt oroliga för. Istället kan man stötta och stöda familjer och det 

ger den här lagstiftningen en större möjlighet till. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Tyvärr så kommer det alltid att finnas behov av barn-

skydd oavsett om man stärker föräldraskapet. Det är viktigt och det är 

en av de viktigaste aspekterna. I det här fallet håller jag med ltl Holm-

berg-Jansson om att dessa 16 kommuner utgör ett bekymmer. Det pekar 

på behovet av färre kommuner. I det här fallet, precis i likhet som i 

många andra fall, är behovet en enhet. 

I det specifika fallet om barnskydd finns ju själva barnskyddsjouren 

redan i form av en gemensam enhet. Man har ett avtal tecknat mellan 

alla kommuner. Däremot är den underliggande strukturen, med själva 

barnskyddspersonalen under kontorstid, inte samlad fullt ännu och där 

ser jag också behovet och bristerna i att vi inte har det samlat. Det blir 

tyvärr, i vissa fall, en brist på kompetens eller kunskap. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Det är absolut en brist på kompetens eftersom det är svårt 

att rekrytera ute i kommunerna. Det kan även bli väldigt komplext pga. 

av litenheten.  

Ltl Winé tog upp att Sund och Saltvik har ett bra samarbete när det 

gäller just jävsproblematik och det är ju bra och vackert så, men om allt 

skulle vara under ett och samma barnskydd så hade vi inte haft proble-

matiken. Då hade alla handlingar varit på ett och samma ställe. Det hade 

inte varit svårt att se vilken hjälp Kalle behöver eller hur Kalles hemsitu-

ation ser ut. Det var detta som jag försökte lyfta i mitt anförande. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Det stämmer säkert i många fall när jouren blir in-

kopplad och det kopplas till de olika kommunerna och de har inte kän-

nedom om alla fall. Vinsten finns där, absolut. 

Jag delar fullt ut ledamotens analys och utskottets betänkande om att 

det behövs färre enheter på Åland och i det här fallet är det en enhet. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

 Ltl Pernilla Söderlund 

Herr talman! Bästa ledamöter, min första och tidigaste, och kanske många 

barns i allmänhet erfarenhet av barnskyddet, är nog Pippi Långstrump-

filmernas Fru Pruzelius eller Prusseluskan som så gärna ville ha in Pippi på 

barnhemmet, vilket ni säkert minns.  

Det är tur, att barnskyddet och dess lagstiftning utvecklats mycket sedan 

dess. Även mina egna erfarenheter av barnskyddet har förändrats och utö-

kats.  

Efter att utskottet har behandlat det nya lagförslaget så har vi fått flera och 

nya erfarenheter och kunskaper. Det blir nu bara ett begränsat antal paragra-

fer i barnskyddslagen som behöver bedömas ur behörighetssynpunkt.  

Trots den ändå rätt så omfattande beredningen i föreliggande lagförslag är 

det inte så stora eller omvälvande förändringar som införs. Förebyggande och 

tidiga insatser utgörs även framöver den vanligaste och viktigaste åtgärden, 
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vilket är bra eftersom ett bra förebyggande arbete sparar pengar, men inte 

minst förebygger ett personligt lidande.  

I lagförslagets allmänna motivering, under rubriken Övriga konsekvenser 

står att läsa att lagförslaget har ju förstås inga kända konsekvenser för miljön, 

och då man vidare resonerar över lagförslagets konsekvenser för jämställd-

heten så konstaterar man att ”kvinnor i större utsträckning har ansvar för 

barnen”. Här skulle jag gärna ha sett en utveckling av det resonemanget i tex-

ten. Som det är nu så är det upp till läsaren att tolka själv. Jag skulle vilja att 

minister Valve ser på möjligheterna att få könsuppdelad statistik på det här 

området. För att utveckla ett barnskydd som är jämställt och jämlikt men 

även brukarvänligt så behövs det bra statistisk uppföljning.   

Utskottet har haft många intressanta höranden. Gemensamt för alla hö-

randen var önskemål om ett gemensamt barnskydd på Åland. Många diskuss-

ioner blev det även kring tystnadsplikten, och vi har klargjort det bra i vårt 

betänkande, anser jag. Tystnadsplikten upplevs ibland som ett hinder i arbe-

tet kring barn och ungdomar.  

Även jag vill betona barnets rätt till stöd och information då en förälder är 

svårt sjuk. Att barnets rätt till information ska beaktas är i och för sig inget 

nytt, det finns också i 48 § i hälso- och sjukvårdslagen, men det kan vara bra 

att betona det eftersom det är helt i linje med barnkonventionen.  

Avslutningsvis vill jag bara säga: It takes a village to raise a child. Alla be-

höver vi ha barns bästa för ögonen och vi måste förhindra att någon faller 

mellan stolarna! Vi vill alla det bästa för våra barn. Tack, herr talman. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack ltl Söderlund för ett insiktsfullt anförande, särskilt uppskattats pa-

rallellen till Prusseluskan. Man kan konstatera att de barnhemsåtgärder 

som förespråkades av Prusseluskan i Astrid Lindgrens verk med tiden 

har nyanserats. Idag finns det flera olika grader av ingripanden som det 

offentliga kan göra. Ett av syftena med detta lagförslag är just att det 

inte ska gå inflation i de tyngre åtgärderna. Tack för den parallellen! 

Vad gäller jämställdheten och den könsuppdelade statistiken, ja, vi 

bär med oss detta i det fortsatta reformarbetet med översynen av social-

vårdslagarna. Det kan konstateras att i det här lagförslaget så är vi 

mycket följd i färg med utkomststödslagen och statistiken kommer att 

behandlas ungefär på samma sätt där. Det var en mycket god synpunkt 

som vi tar med oss in i det fortsatta reformarbetet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé 

Tack, talman! Det var ett intressant betänkande från social- och miljöutskot-

tet. Utskottet skriver: ”Barnskyddet ska omfatta basservicen som riktar sig 

till barn och familjer. Serviceformer riktade till barnfamiljer ska sträva ef-

ter att förebygga problem och ingripa i ett tidigt. Det förebyggande barn-

skyddet omfattar åtgärder och stöd som ges till exempel inom barnomsorg, 

mödra- och barnrådgivning, undervisning, elevvård, skolhälsovård och 

ungdomsarbete”.  

Man skriver också om vikten av ett gemensamt barnskydd. Jag håller med, 

det är också min vision, det jobbar jag fortsättningsvis för. 
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Herr talman! När vi pratar om tidiga insatser, klarar våra skolor av att ge 

den hjälpen som barnen behöver idag?  

Vi har många barn med särskilda behov. Får dessa barn i våra skolor i 

kommunerna det stöd som de behöver? 

Man diskuterar att utveckla ungdomsarbete och att vi bör få en gemensam 

ungdomsgård så att ungdomar träffas. Men då säger man; varför ska de träf-

fas, det finns ju datorer, de sitter ju bara framför sina datorer. Men sätter vi 

inte fram plattformar och ställen där ungdomar ska mötas rent fysiskt, så 

skapar vi ett samhälle där vi inte ger dem andra forum att mötas på än vid da-

torn.  

Vi behöver också få våra unga idag att få kontakt med andra vuxna och för-

äldrar. Ungdomar ska inte utestängas från vuxenvärlden och bara umgås ge-

nom datorn. 

Det här betänkandet gav mig en hel del tankar om vart vi är på väg. Vi be-

slutsfattare sitter framförallt i kommunerna men vi sitter också här. Det är i 

kommunerna som vi verkligen kan göra tidiga insatser. Det är ändå en inve-

stering för vår framtid. 

Herr talman! Här kommer vi med en lag, men vi borde också komma med 

direktiv till kommunerna, t.ex. en handbok om tidiga insatser. Alla barn får 

inte den hjälpen och det stödet som de behöver idag. Men vad gör vi åt det? 

Ser vi på lagen t.ex. på 4d § och 4e § så är de viktiga, men klarar vi av att upp-

fylla dem?  

Nu pratar vi om ett gemensamt barnskydd, men glöm inte våra unga som 

redan i skolan behöver få mera resurser. 4 f § i lagframställningen ger stöd för 

skolgången och man måste se till att det finns resurser. 

Ska man behöva vänta tre till fyra månader på en eventuell utredning av en 

skolpsykolog? Jag anser att det inte finns tillräckligt med skolpsykologer på 

Åland idag. De täcker inte det behov vi har. Som barn ska man inte behöva 

vänta så länge om man behöver stödåtgärder. Tyvärr har vi den sanningen 

idag. Barn mår dåligt för att de inte får hjälp. Jag anser att idag klarar vi inte 

av i kommunerna att uppfylla 4d §.  

Talman! Ett eller tre barnskydd, det är jätteviktigt att vi pratar om det. 

Men fortsättningsvis har vi lika många skoldistrikt och sedan har vi betydligt 

fler skolor där vi måste se till att vi klarar av att lyfta upp behoven. Varför 

pratar vi inte om dessa barn och deras behov? Vi måste investera i framtiden 

för att klara av och uppfylla de här paragraferna som finns i den här lagen. 

Tack. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, herr talman! Lagframställningen och betänkande är helt okej. Jag före-

nar mig mycket med tanken när det gäller barnens rätt och barnens skydd i 

samhället på olika sätt.  

Debatten har lite handlat om en liten moderat plädering om KST, hur bra 

det är med KST och att man på det viset skulle uppfylla lagkraven mycket lät-

tare om man hade KST. 

Vi från oppositionen har sagt flera gånger att vi vill få ett förtydligande av 

regelverket för KST och det har tydligen inte kommit. I frågestunden den 13 

september ställde Ålands Framtid en fråga till lantrådet: Har regeringen för 

avsikt att göra Åland till ett socialvårdsområde eller kommer man att god-

känna kommunernas planer om man jobbar på som i dagsläget? Lantrådet 
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lovade: ”Vi kommer att presentera ett meddelande inom oktober, i början av 

november, där vi kommer att ge klara och tydliga besked till kommunerna 

om vad som gäller och vad man ska jobba utefter.”  

Om vi drar klockan tillbaka och tänker lite historiskt så jobbade åt-

minstone liberalerna, såväl som vi i Ålands Framtid, under den förra peri-

oden för ett KST under landskapets huvudmannaskap där administratören 

skulle vara ÅHS. Här i debatten syftar man på att man borde ha ett KST och 

det skulle man uppfylla om man följde de intentionerna som vi hade då. 

Nu ser man ute i media att det håller på att bildas flera olika KST. Man har 

ännu inte fått ett förtydligande ifrån landskapsregeringen om vad som kom-

mer att gälla. Ibland har det varit två, ibland har det varit bara ett KST och 

ibland har det varit två-tre som har kunnat accepteras. Fortfarande har det 

inte kommit några klara riktlinjer. Nu borde det egentligen vara dags när 

man hör de här diskussionerna. Hur vill vi ha det egentligen?  

Vi har varit inne för ett KST, under landskapets ansvar och ÅHS som ad-

ministratör. Då får vi kompetent personal. Vi har personal på ett ställe som 

uppfyller de här intentionerna i lagskyddet, istället för att nu splittra upp KST 

i flera områden igen, för då blir det igen olika bedömningar som många kriti-

serar att nu sker i 16 kommuner, vilket är helt möjligt. Det är olika personer 

som tolkar lagen. Det skulle vara intressant att veta vad landskapsregeringen 

tänker göra och vad övriga tänker om KST. Dit som det är på väg nu så blir 

det ingenting, eller annars kommer det att ligga under omsorgsförbundets 

regi efter ett år och det har framkommit att ingen vill ha det på det viset för 

detta är en koloss på lerfötter. Tack. 

Minister Wille Valve, replik 

Föremålet för diskussionen är väl egentligen barnskyddet. Talmannen 

må avbryta om det barkar i väg för mycket i min replik. 

En utgångspunkt med arbetet med KST är att lagd lag ligger. Ett av de 

första beskeden som den här landskapsregeringen fick från kommun-

förbundet var att de kommer att leverera förslag inom den utsatta tiden. 

Där är bollen just nu. Det är nu som vi ska förverkliga KST på bästa möj-

liga sätt. Den avdelning som jag svarar för jobbar för högtryck på att le-

verera besked, svar och behövliga avgränsningar för att kunna förverk-

liga detta. Det är läget i korthet. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Ja, jag vet att debatten handlar om barnskyddet. Men eftersom tidigare 

talare var inne på KST och bedyrade hur viktigt det var med ett KST, och 

helst ett och inte flera, så kunde jag inte låta bli att ta upp den här frå-

gan. 

Beskedet från landskapsregeringen om vilka regelverk som gäller för 

att uppfylla lagens intentioner har ju faktiskt inte kommit. Tidigare har 

besked givits att regelverk ska komma och vissa ministrar har sagt att 

det inte kommer att komma. Vi får väl se.  

Minister Wille Valve, replik 

Besked har levererats under resans gång och det kommer fortsättnings-

vis att levereras. Ju mer vi närmare oss hösten 2017 desto mera detalje-

rade kommer beskeden också att bli. 
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Avslutningsvis vill jag betona, egentligen samma sak som nämns i fö-

religgande betänkande indirekt, att behovet av en samordning av land-

skapets kommunala tjänster har på intet sätt försvunnit någonstans. 

Behovet finns fortsättningsvis där. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag delar absolut den uppfattningen. Vi har inte bestridit att inte beho-

vet finns. Vi har eftersträvat ett KST och det är inte på gång nu. Vi från 

Ålands Framtid har förivrat ett KST, det känner ni till sig så jag behöver 

inte upprepa det, och då skulle man uppfylla kraven. Finansieringen har 

kunnat justeras med en sänkning av landskapsandelarna, det hade varit 

lättast. Nu håller man på att skapa olika administrationer för att upp-

fylla lagen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Om det tillåts så tänker jag svara på ltl Brage Eklunds fråga. Det är 

precis så som ltl Brage Eklund refererade till. Ett spår för liberalerna under 

den förra mandatperioden var att få socialvården till ÅHS. Det var ett spår 

som inte lyckades. Det finns inte majoritet för det spåret längre, det har ald-

rig funnits majoritet för det spåret och det var ett spår som liberalerna hade.  

Det vi har att förhålla oss till idag är KST-lagen som lades under förra 

mandatperioden. Vad jag har erfarit så var ursprungsplanerna att lägga en 

KST-lag om ett socialvårdsområde, men så blev inte fallet.  

Kommunerna har idag möjligheter att ta initiativ och konstruera social-

vårdsområden, KST-områden, som fungerar. Landskapsregeringen ska ta 

hänsyn till att det sedan blir en välfungerande helhet, så att ingen kommun 

hamnar utanför och alla ska ingå i socialvårdsområdena. 

När det gäller det meddelande som jag tidigare sade att skulle komma i 

månadsskiftet oktober-november, så det har vi skjutit på och säger nu att det 

kommer i februari. Då har vi all fakta på bordet, den utredning som PVC gör. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, fru talman! Problemet med den lag som ligger, där lantrådet 

mycket riktigt konstaterade att det finns en möjlighet för kommunerna 

att komma med alternativa förslag, är att det ur lagen inte går att läsa 

hur många områden som tillåts, hur de ska se ut och vilka kriterier de 

ska uppfylla för att landskapsregeringen ska kunna godkänna det här 

beslutet. Man kan inte läsa ur lagen eller ur motiveringarna någonting 

om hur de här områdena ska se ut. Kommunerna efterfrågar vad den sit-

tande landskapsregeringen kommer att nöja sig med. Så som lagen är nu 

så krävs det ett beslut, ett aktivt beslut, av landskapsregeringen om un-

gefär ett år från idag för att det här kommunala förslaget ska godkännas. 

Väljer man inte att fatta det beslutet då så blir det enda socialvårdsom-

rådet och det är det som kommunerna ställer sig frågande till i dagslä-

get. Det var därför som vi tryckte på detta under frågestunden i septem-

ber, att landskapsregeringen måste komma med ett svar. Februari är re-

dan ganska sent med tanke på att det här beslutet ska fattas i oktober 

nästa år. Håller inte lantrådet med om det? 
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Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Samtidigt vet vi att det pågår processer. Vi har att leva med den 

lagstiftningen vi har, så är det. Det som landskapsregeringen har sagt 

och det som också står i lagstiftningen är att det ska vara en välfunge-

rande helhet. Så står det i lagstiftningen. 

Förra landskapsregeringen kunde tänka sig olika socialvårdsområ-

den. Det som man inte kan tänka sig är ju att någon hamnar utanför, att 

någon kommun blir ensam. I och med KST-lagstiftningen lades bollen 

väldigt mycket på kommunerna. Vad jag kan förstå och den kritik som 

framförts bl.a. i media är att kommunerna är självstyrda och de vill ha 

makten över sin egen verksamhet. Så ser gällande KST-lag ut. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Lantrådet sade att ingen ska lämnas ensam. Så om Mariehamn kommer 

att lämnas ensamt så kommer inte landskapsregeringen att godkänna 

det? Det är den här typen av frågeställningar som uppstår. Det var där-

för som vi ställde frågan tidigare: Kommer landskapsregeringen att god-

känna de förslag som kommunerna jobbar på i dagsläget eller kommer 

man att gå in för ett enda socialvårdsområde? Att säga att det ska vara 

en välfungerande helhet låter ju bra, men vad innebär det? Det här 

måste kommunerna få svar på. Kommunerna förtjänar ett svar på vad 

den nuvarande landskapsregeringen tycker i frågan. Den landskapsrege-

ring som lade fram det här förslaget och drev igenom det i lagtinget var 

ju faktiskt en annan landskapsregering. Med tanke på att fullmakten 

egentligen är helt vidöppen, man kan fatta vilket beslut som helst och 

det finns ingenting i lagen och inga kriterier som beskriver hur den här 

välfungerande helheten ska fungera, så är det ju upp till landskapsrege-

ringen att fatta ett politiskt beslut med helt egna motiveringar. De moti-

veringarna borde ju kommunerna få ett tydligt besked på så fort som 

möjligt. Må vara i februari, men det är alldeles för sent enligt vårt sätt 

att se det.  

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Som sagt, vi vet att kommunerna jobbar med frågan och landskapsrege-

ringen avgör i slutändan. Vi har inte kommit med en ny lagstiftning. 

Gällande KST-lag gäller. Landskapsregeringen har att förhålla sig till att 

se till att det blir funktionella helheter i de smala socialvårdsområdena. 

Sedan har vi förstås också parallellprocesser. I lagtingssalen har vi 

också kunnat konstatera att trots att man har de smala socialvårdsom-

rådena i ett eller flera KST-områden så har vi också hela äldreomsorgs-

biten som också är en viktig pusselbit. Därför behöver vi fundera på hela 

kommunstrukturen. 

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 barnskyddslagen för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

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

http://www.lagtinget.ax/arenden/LF%2023%7C2015-2016/lagforslag-fran-alands-landskapsregering-lf-23-2015-2016-45400#link_18
http://www.lagtinget.ax/arenden/LF%2023%7C2015-2016/lagforslag-fran-alands-landskapsregering-lf-23-2015-2016-45400#link_18
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Remiss 

5 Bassamfundslagstiftning 

Landskapsregeringens lagförslag LF 1/2016-2017 

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 Mats Perämaa 

Fru talman! Landskapsregeringen föreslår att gällande bassamfundslagstift-

ning ändras så att rikslagstiftningen med samma rubrik görs tillämplig i 

landskapet, dvs. att vi skulle tillämpa blankettlagstiftningsmetoden. 

Lagen är från 1995. Den motsvarande rikslagen har ändrats flera gånger 

sedan dess. Den åländska lagen har inte ändrat. Det finns brister i den nuva-

rande lagen i förhållande till unionslagstiftningen. 

Ett bassamfund är ett utländskt samfund med på Åland skattskyldiga delä-

gare, en eller flera.  

Avsikten med den här förändringen är att ytterligare begränsa möjlighet-

erna att kringgå beskattning genom att delägarna kan flytta över vinster från 

Åland till bassamfund på annan ort där skatterna är lägre. 

Någon fördel finns det också i det här i förhållande till de skattskyldiga. Ti-

digare har det varit så att om bassamfundet har betalat förskottsskatt och den 

slutliga beskattningen sedan har lett till att skatt borde återbetalas så har det 

krävts en utredning av den skatteskyldiga. Nu ska detta ske mera automa-

tiskt. 

Denna lag kommer inte att gälla länder inom det europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet och inte heller länder där beskattningsnivåerna är på 

samma nivå som hos oss. Tack. 

Talmannen 

Diskussionen är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget 

är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.  

Enda behandling efter bordläggning 

6 Hälso- och sjukvården 

Landskapsregeringens svar S 1/2015-2016-s  
Vtm Veronica Thörnroos m.fl. spörsmål S 1/2015-2016 

Först tillåts fortsatt diskussion under vilken det kan väckas förslag om en åtgärdsupp-

maning till landskapsregeringen. Förslaget ska skriftligen överlämnas till talmannen 

och därefter bordläggs ärendet efter avslutad diskussion till en avgörande behandling 

vid ett plenum tidigast följande dag. Om inget förslag till åtgärdsuppmaning väckts an-

tecknas landskapsregeringens svar för kännedom.  

Diskussion. 

Ltl Runar Karlsson 

Fru talman! Ålänningarnas rätt till sjukvård är reglerad i landskapslagen om 

hälso- och sjukvård. Tittar man i lagen så är den ganska omfattande och säger 

ganska mycket. Läser man i 37 § får man ett begrepp vad det egentligen 

handlar om. Det står: ”Hälso- och sjukvårdens uppgift är att utföra under-
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sökningar på patienterna, fastställa medicinska diagnoser och ge vård samt 

ge den medicinska rehabilitering som behövs”. Det står också; ”att man ska 

förebygga och bota sjukdomar samt ge lindring”. Det här betyder egentligen 

i praktiken att alla ålänningar ska få den sjukvård, bot och lindring som ve-

tenskapen kan uppbåda.  

Det finns olika skrifter som man går efter. Det finns God medicinsk praxis 

som läkarvetenskapen i Finland har gjort upp. Den finns tyvärr inte på 

svenska men man kan tydligen använda den ändå i möjligaste mån. Man får 

också en viss vägledning och hjälp från både Åbo och Uppsala, de sjukhus 

som man samarbetar med för att säkerställa sig om att man ger den vård som 

lagen och praxis kräver. 

För att uppnå den vård som lagen säger så har vi, som vi alla vet, sjukvår-

den i egen regi och man köper vård från både Åbo och Uppsala i ganska stor 

omfattning. För att uppfylla en lag så måste det också beviljas medel. Samma 

lagting som stiftar en lag måste också samtidigt bevilja medel för att man i 

praktiken ska kunna uppfylla den här lagen.  

För detta år har det beviljats 89 miljoner brutto till sjukvården, vilket mot-

svarar 28 procent av den totala landskapsbudgeten. Ibland har 40 procents 

nämnts och då har man bara jämfört driftskostnaderna, de rena driftskostna-

derna. I vår landskapsbudget finns det också överföringsutgifter där drifts-

kostnaderna till största delen ingår. Det är mest rättvist att man jämför med 

den totala budgeten och då är det 28 procent som går till sjukvården, inklu-

sive sjukvårdens avskrivningar. 

Ett bättre begrepp om sjukvårdskostnaderna är höga eller låga på Åland är 

att jämföra förhållandet till bruttonationalprodukten, BNP. På Åland är det 

ungefär 9 procent av BNP, om man räknar ihop den offentliga och privata 

sjukvården, vilket är i paritet med de övriga nordiska länderna. Det är egent-

ligen ganska fantastiskt när vi tänker på vår litenhet. Vårt BB kan t.ex. ta 

emot tre gånger flera födslar än idag, men BB måste ändå ha den personal de 

har, för det måste finnas en beredskap för svåra fall. Man kan inte alltid exakt 

säga när en födsel ska äga rum. Det kan vara lite liknande på andra avdel-

ningar, det måste finnas en kompetens som ofta överstiger, och kanske också 

vida överstiger, behovet för den aktuella tiden. Man kan konstatera att vårt 

sjukhus är nog effektivt om vi jämför med andra sjukhus inom Norden. 

I många västländer i Europa är kostnaderna 10 procent av BNP, USA har 

15 procent. Vi ligger väl till när det gäller kostnaderna, de är inte överhöga 

fast de är höga förstås. 

Herr talman! Hittills under alla år har lagtinget ökat anslagen. De har an-

sett att det har varit nödvändigt för att upprätthålla en sådan kvalitet på sjuk-

vården som lagstiftningen kräver.  

Det vi nu har upplevt det senaste året är ett litet systemskifte i tänket. Ma-

joriteten, liberalerna, socialdemokraterna och moderaterna har beslutat om 

att minska anslagen för 2017 med 2 miljoner. De har också flaggat för fort-

satta minskningar 2018 och 2019. Det är inte beslutat, men man har sagt att 

20 miljoner ska ner till noll innan mandatperioden är slut. Ur de uttalanden 

som har gjorts kan man läsa att man ska fortsätta dra ner på kostnaderna för 

sjukvården. 

Herr talman! Jag anser att det här betyder att dagens lagstiftning om ålän-

ningarnas rätt till sjukvård blir svår att uppfylla, åtminstone för 2018 år 2019. 

Möjligtvis går det att uppfylla 2017. 
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Detta kan man påstå delvis beroende på dessa minskade anslag. Det andra 

som kommer emot är att vi har en ökande och framförallt åldrande befolk-

ning som kräver mer sjukvård i framtiden, successivt mera och mera. 

Kunskapen som läkarvetenskapen besitter ökar både vad gäller bot och 

bättring. Många undrar hur det kommer sig att den externa sjukvården är så 

dyr och blir allt dyrare. Det beror på att man kanske inte överlevde för fem år 

sedan, men idag kan man bota mångfalt och det görs bland expertisen både i 

Åbo och i Uppsala. Det här kostar pengar, mycket pengar! 

Lite nu och då i många andra sammanhang och också i det här samman-

hanget har man sagt att man ska effektivisera, man ska förbättra och man ska 

göra om. Jag vill påstå att det görs dagligen i ÅHS. Det effektiviseras, förbätt-

ras och det förändras i det dagliga arbetet. 

Under senare tid har man gjort många stora förbättringar och förändring-

arbetet. Under prehospitalet har man 37 konkreta förslag som man imple-

menterar och som delvis är implementerade och som kommer att fortsätta 

implementeras. Det här kostar faktiskt mera pengar än tidigare. Det är ingen 

ekonomisk lönsamhet för ÅHS budget, med det är en jättestor lönsamhet för 

dem som behöver hjälp och det har man varit beredd att satsa på. Mera 

pengar för detta betyder att man istället har behövt ta pengarna från någon-

ting annat och ändå upprätthålla vad lagen säger. 

Medicin, geriatriska och rehab har slagits ihop under senare tid. Det har 

införts dagkirurgi. Det har byggts en andra operationssal. Allt detta har betytt 

bättre ekonomi och en bättre vård. 

Herr talman! Jag skulle kunna stå här och rabbla upp ännu mera sakar, 

men tiden medger det inte.  

Till sist, regeringen har bra skrivningar i budgeten, jag går lite händelserna 

i förväg för vi ska inte diskutera budgeten nu. Regeringen skriver att man ska 

hålla ett seminarium våren 2017. Man inser problemen med att det måste till 

mera pengar i framtiden om man ska upprätthålla den sjukvård som läkarve-

tenskapen klarar av att göra. Exakt vad man menar med skrivningarna och 

seminariet vet jag inte, men antagligen att få en uppdatering och vägledning 

om hur man ska gå vidare. 

Med detta, herr talman, skulle jag vilja drista mig till att föreslå att land-

skapsregeringen borde så fort som möjligt tillsätta en parlamentarisk arbets-

grupp för att under 2018 komma med ett förslag på vilken offentlig sjukvård 

vi ska ha på Åland och till vilka kostnader. Det kan mycket väl vara så att man 

måste titta över lagstiftningen och andra saker för att kunna få fortsatt bra 

sjukvård, men så att kostnaderna inte far iväg alldeles för mycket. Jag vet att 

sjukvården är det mest prioriterade bland ålänningarna. Sjukvården måste få 

kosta minst 9-10 procent av BNP för att vi ska kunna upprätthålla sjukvården 

i framtiden. Tack, herr talman. 

Talmannen  

Den rekommenderade talartiden överskreds med drygt 100 procent. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack ltl Karlsson för att balanserat inlägg i en mångfacetterad fråga. Jag 

uppskattar särskilt att ledamoten lyfte fram att organisationen ÅHS ju 

nog också tidigare har arbetat med effektivitet. Om man är sjukvårds-

nörd och läser ÅHS gamla ledningsgruppsprotokoll och styrelsens gamla 
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protokoll före den här regeringen tillträdde så ser man att det fundera-

des på effektivitet även tidigare. Det är inte så att det gick från svart till 

vitt när vi tillträdde, utan det fanns en viss startsträcka före där man re-

dan började fundera. Man var medveten om att det finns saker vi behö-

ver göra.  

Nu förverkligar vid flera av dessa idéer. Det förtjänar också att under-

strykas att exempelvis dagkirurgi, såsom den är avsedd att förverkligas, 

kommer att frigöra resurser till annat, vilket egentligen är själva essen-

sen av effektiv och god vård. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag har fördelen att få sitta med i ÅHS styrelse. Jag är 

djupt imponerad över ledningsgruppen, läkare och sköterskor som job-

bar där. Man gör sitt bästa och man är verkligen skicklig på det man gör. 

Minister Valve sade att det frigörs resurser när olika investeringar 

görs, bl.a. dagkirurgi, och det håller jag med om. Sedan är det alltid så 

att det kommer ny kunskap inom läkarvetenskapen som slukar de nya 

resurserna som frigörs. Det är bra att man gör det förstås, naturligtvis, 

med det blir liksom inte riktigt pengar över. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack, talman! Jag använder den andra repliken till att kort kommentera 

detta med en parlamentarisk arbetsgrupp. För tydlighetens skull; något 

sådant är inte aktuellt, i alla fall inte under första halvan av 2017 för då 

kommer vi att fokusera på seminarierna och framtidens vård på Åland. 

Det kommer att bli en fantastisk möjlighet där man kan delta och vända 

och vrida på hur framtidens vård lämpligen kan se ut på våra holmar. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Jag respekterar förstås det arbetssättet. Oberoende av vem som 

sitter i regeringen så tror jag att man borde ha en parlamentarisk ar-

betsgrupp för att vara överens över partigränserna vilken sjukvård man 

ska ha, på vilket sätt och kanske också ha någon form av prislapp, indi-

kation. Det är jättesvårt för en regering att ändra någonting politiskt, 

skulle jag tro. Jag tror att man behöver ha en gemensam ståndpunkt i 

det här fallet. Sjukvården är så pass viktig för alla ålänningar, i och med 

det skulle också alla ålänningar indirekt få vara med och påverka. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Det som händer på ÅHS är att man minskar på antalet slutenvårdsplat-

ser till förmån för mera platser inom dagvård. Satsningen på dagkirurgi 

är den mest tydliga satsningen.  

Nu blir jag lite fundersam. Vill centern och Runar Karlsson att vi ska 

sänka måltavlan för beläggningsgraden? Det finns en måltavla med ett 

beläggningstal på 80 procent. Med satsningen på dagkirurgi kommer 

man att sänka behovet av dem som behöver sluten vård. Ska vi inte dra 

nytta av detta? Ska vi inte också dra en ekonomisk nytta av en sådan här 

utvecklingsprocess? 
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Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Naturligtvis, centern har ju varit med på alla de här för-

ändringarna som har gjorts inom ÅHS de senaste fem-sex åren. Det står 

vi absolut bakom.  

Sedan ligger det lite i sakens natur på Åland att det är få patienter på 

vissa avdelningar i förhållande till platserna. Så är det i och med att vi är 

ett litet sjukhus och det är ganska varierande. Som jag sade så t.ex. på 

BB kan man ha tre gånger flera födslar än vad man har idag. Det där lig-

ger lite i sakens natur. Vi är garanterat med på all effektivisering och all 

förbättring men vi vill inte försämra sjukvården. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Det är betryggande att ltl Karlsson konstaterar, lika som 

vi andra, att centern har varit med och stängt lungavdelningen, om-

strukturerat hela den psykiatriska vården och varit med att göra sats-

ningar där man riktar om vården från sluten vård till mera dagvård.  

Det enda som jag konstaterar är att centern är i opposition och därför 

då mitt i allt kanske inte riktigt ställer sig lika positiv till effektiverings-

arbetet. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Centern har varit med sedan 1976 fram till förra året och 

byggt landskapet Åland, vilket vi inte skäms för. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Tack, ltl Runar Karlsson för upplyftandet av de här 

viktiga frågorna och att man visar ett genuint intresse för bra sjukvård 

på Åland. 

Däremot förstår jag inte varför man för en skrämselpropaganda och 

gör en så stor sak av att vi ska effektivera två procent av en sådan här 

enorm budget. 

Precis som ledamoten sade tidigare så har ju centern suttit vid mak-

ten sedan 1976 och nog har det ju effektiverats under den perioden kan 

jag tänka mig, annars skulle vi nog se en helt annan sjukvård idag. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Inte är det någon skrämselpropaganda. Sjukvården har ju 

effektiverats sedan långt tillbaka i tiden och den fortsätter att effektive-

ras. Men någonstans kommer man till en gräns. Pratar man med 

läkarkåren idag så är det nästan omöjligt att göra större besparingar 

utan att ta bort någon verksamhet, det vill vi inte ställa till med och det 

kan man antagligen inte göra heller enligt nuvarande lag. Man ska vara 

lite försiktig. Blir det för mycket neddragningar så finns det en risk, som 

nu senast, att 10-12 tjänster försvinner. Vi kan också få läkarflykt och en 

sjuksköterskeflykt om de börjar känna sig osäkra på sina arbetsplatser. 

Det skulle vara förödande. Idag är det jätte ont om kompetent arbets-

kraft, speciellt inom läkar- och sjuksköterskekåren. 
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Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Centern behöver inte vara orolig. Så länge som soci-

aldemokraterna är med i det här regeringssamarbetet så kommer vi att 

värna om de här frågorna.  

Socialdemokraterna har även lyft en diskussion där vi gärna skulle 

vilja se ett kostnadstak på ÅHS istället för olika inbesparingar, att man 

försöker hitta en jämn nivå dit man ska nå just för att kunna få långsik-

tiga inbesparings-, och effektiveringsmöjligheter. Det räcker alltså inte 

bara att höja avgifterna, vilket ledamoten alltid kommer med, utan man 

måste man börja se på effektivare lösningar och nya metoder som gör 

att vi kan få den bästa möjliga vården på Åland. Därför är just semi-

nariet om framtidens sjukvård så oerhört viktig. Hur ska vi kunna få bra 

sjukvård på Åland, trots att vi bor på en ö, med de ekonomiska resurser 

vi har?  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Ja, jag vet att socialdemokraterna och säkert alla partier här värnar om 

sjukvården mer eller mindre. 

Som jag sade tidigare så 28 procent av landskapets totala budget är ju 

egentligen inte anmärkningsvärt högt med tanke på att det är sjukvård 

som alla ålänningar en dag behöver uppsöka och få hjälp. Jag tror nog 

att man t.o.m. kan lägga någon procent till på sjukvården på Åland. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl John Holmberg 

Tack, herr talman! Bästa lagting, vill lyfta en av minister Valves röda trådar 

från förra veckans debatt, tråden kring förebyggande åtgärder. Jag betonade 

och berömde då i en kort replik betydelsen av förebyggande åtgärder när det 

gäller den allmänna folkhälsan. Ett arbete som bör pågå från start till mål, för 

den enskilde individen. 

Idag finns det många fantastiskt bra projekt och insatser som bedrivs och 

som utvecklar vår såväl fysiska som psykiska folkhälsa. Insatser som bedrivs 

på projektnivå, av tredje sektorn eller offentliga instanser. Den ökade kun-

skapen kring de socioekonomiska effekterna för folkhälsan gör dessa projekt 

ännu viktigare. Förutom att vi har en stor snöboll framför oss i form av 

livsstilssjukdomar, utbrändhet har vi även ett utanförskap som sänder nöd-

signaler via fler och fler som inte riktigt hittar sin plats i dagens relativt tuffa 

vardag. 

För att få ut maximal effekt av allt det arbete som redan görs och de eko-

nomiska insatser som satsas inom området folkhälsa skulle det vara bra att 

hitta ett gemensamt nätverk där alla inblandade vet vad övriga gör. Det är 

ingen självklarhet idag. Genom ett nätverk är chansen även större att specifik 

kunskap sipprar ner till fler. Att skapa en stark kedja och en struktur för alla 

åldrar, där stor tyngdpunkt behöver ligga på barn och ungdomar skapar vi 

starkare barn och får direkt effekt i skolvärlden, som i sin tur gör individen 

bättre rustad inför vuxenlivet. 

Jag noterade för ett tag sedan i en jobbannons från en av våra matbutiker 

att en god fysik värdesattes med tanke på att arbetet innehöll lyft. Detta lyftes 

upp på ett sätt som jag inte noterat vid liknande arbeten. Det visar att även 
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arbetsgivare ser vinster med att en anställd har en god grundfysik, något som 

idag av olika orsaker inte är en självklarhet och som på dagens arbetsmark-

nad exkluderar. 

Herr talman! Jag vill avsluta med nya forskningsrön som ytterligare be-

kräftar betydelsen av det jag nu talat om. Allt mer forskning tyder på att trä-

ning, rörelser, kan göra så att vi blir gladare, får bättre minne, blir mer krea-

tiva och att regelbunden träning till och med kan motverka ålderssymptom. 

Fysisk aktivitet ökar hjärnans förändringsbenägenhet så att den kan bygga 

om kopplingar för att kunna utföra nya uppgifter, den blir alltså lite mer flex-

ibel och kan bygga nya och starkare banor mellan hjärnans olika lober, precis 

som hos en yngre hjärna. 

Hjärnan blir helt enkelt lite mer lik barnets formbara hjärna. Tydligast ef-

fekt har man sett på de viktiga kopplingarna mellan pannlob och tinninglob. 

Det finns till exempel studier som tyder på att barn som rör på sig, också blir 

duktigare på t.ex. matematik. 

Genom att träna kroppen kan man även bli mindre stressad och öka sin 

koncentrationsförmåga. Forskare tror att det beror på att kroppen och hjär-

nan lär sig hantera stresshormoner som kortisol och att vi kan öka mängden 

av belöningshormonet dopamin.  

Det som händer när man är ute och rör på sig eller är fysiskt aktiv rent all-

mänt är att hjärnan får mer blod, blodflödet ökar med ungefär 20 procent. På 

lång sikt händer väldigt mycket mer i hjärnan, så att den arbetar effektivare.  

I en amerikansk studie följde forskare 20 000 äldre kvinnor under två de-

cennier. Där såg man att de som var fysiskt aktiva hade bättre minne och 

koncentrationsförmåga. 

Hjärnan krymper med åldrandet, men ju mer fysiskt aktiva som försöksper-

sonerna var, desto långsammare krympte frontalloben, den del av hjärnan di-

rekt bakom pannan som är sätet för våra mest avancerade mentala egenskap-

er. Förutom att man mår bättre av träning blir man mer kreativ, mer tolerant 

för stress och kanske även mer intelligent. Allt detta säger Anders Hansen, en 

väldigt duktig och omskriven läkare och psykiatriker. Han menar att också att 

till och med att personligheten kan förändras lite av regelbunden träning. 

Anders Hansen skriver dessutom i en av sina böcker, ”Hälsa på recept” föl-

jande: ”Tänk dig att du har en tablett framför dig. Det är den mest avance-

rade medicin som världen skådat. Med ett och samma piller kan du dras-

tiskt minska risken för en lång rad allvarliga sjukdomar, må bättre, få mer 

energi, sova bättre och bli mer koncentrerad. Ditt immunförsvar kommer 

att fungera bättre. Dessutom kommer du att leva längre. Ditt hjärta kom-

mer att stärkas. Din hjärna och ditt minne kommer att fungera bättre. Det 

finns ett sådant piller – det heter fysisk aktivitet!” 

Jag tror att det skulle vara väldigt inspirerande och värdefullt att bjuda in 

Anders Hansen till Åland för en föreläsning inom ämnet. Anders är för 

många en välkänd person och en föreläsning kunde bli ett bra avstamp för 

vårt förebyggande arbete. 

Det förebyggande arbetet kan inte nog värderas när vi diskuterar framti-

dens folkhälsa och sjukvård, därför blev jag väldigt glad att minister Valve 

lyfte upp det via en av sina röda trådar. Tack, herr talman. 
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Vtm Veronica Thörnroos 

Tack, talman! I det spörsmål som vi lämnade den 21 september till Ålands 

lagting skrev vi bl.a. ”Sjukvårdspolitik bör vara långsiktig och i grunden 

bygga på hälsopolitiska målsättningar och avgöranden, nu verkar det vara 

finansministern som styr sjukvårdspolitiken.” Efter att ha följt debatten tidi-

gare här så kan vi konstatera att så är fallet, tyvärr. 

I förra veckan hade jag förmånen att få diskutera med ledningen av De-

mensföreningen för att höra hur de ser på detta och vilka möjligheter de ser 

framledes. Det målades upp en icke smickrande bild av den nu sittande land-

skapsregeringen. 

Demensföreningen berättade att vi i dagsläget har ungefär 200 patienter 

inskrivna vid minnesmottagningen. Demensföreningen gör idag hembesök 

hos ungefär 25 familjer och stöder dem i arbetet. Vi har årligen här på Åland 

ungefär 50 personer som insjuknar i minnessjukdomar. Demensförening 

hänvisade också till forskning som visar att det kan, observera, finnas ett 

samband mellan det stora antalet som insjuknar i borrelia här på Åland och 

Alzheimer. Huruvida det forskningsresultatet avspeglar verkligheten kan jag 

inte uttala mig om, men visst är det intressant. Det är en tråd att följa upp.   

Vi vet också att demenssjukdomar är den sjukdom som ökar allra mest och 

speciellt hos de äldre, inte bara här på Åland utan i hela välden, vilket jag tog 

upp förra gången när vi diskuterade det här.  

Jag tycker att landskapsregeringen ska hålla i den offentliga ekonomin på 

ett smart och klokt sätt. Jag och det parti jag representerar är beredda att 

vara med och göra inbesparingar, men inte när man går in och börjar med 

den svagaste av alla grupper.  

I maj, i samband tilläggsbudgeten, sade vi så här; 2 miljoner är för mycket 

att spara på Ålands hälso- och sjukvård. 2 miljoner är för mycket! Vi fick stöd 

av förtroendevalda, personal och anhöriga. Vi i centern sade att vi är beredda 

att spara 1 miljon under 2017, en nettoinbesparing på 1 miljon, delvis med 

höjda avgifter och delvis med det som jag lite vanvördigt nu kallar ”finlir”, för 

att man under 2017 ska kunna fundera på hur vi ska arbeta vidare speciellt nu 

med de demenssjuka som av olika anledningar har vårdats på en specialav-

delning. Det har funnits ett behov av en specialavdelning. Det har funnits ett 

behov av att bygga upp en kompetens. 

Nu är landskapsregeringen beredd att snipp, snapp snupp ta bort den här 

avdelningen. Man säger lite löst att det kan kompenseras genom att man hö-

jer kompetensen hos den övriga personalen på sjukhuset. Vi säger att det ena 

inte utesluter det andra. 

Fortsättningsvis har vi en from förhoppning om att landskapsregeringen 

ska tänka efter, mana sig själv att komma till besinning och låta avdelning 1 A 

där de demenssjuka vårdas få vara kvar under 2017.  

Vi skriver så här i vårt spörsmål: ”Det är brukligt att utreda först och se-

dan fatta beslut. Således borde den tankesmedja som planeras kring den 

framtida sjukvården ha hållits innan en majoritet av styrelsen, på land-

skapsregeringens uppdrag, fattade in blanco beslut om nettoinbesparingar i 

miljonbeloppsklassen för de närmaste åren. Samtidigt estimerar befolk-

ningstillväxten tillsammans med en allt äldre befolkning ett ökat behov av 

hälso-och sjukvårdstjänster”. 

Med anledning av det som jag har framfört här så vill jag lägga ett klämför-

slag som lyder som följer: ”Att lagtinget för att långsiktigt trygga den 
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åländska befolkningens hälso- och sjukvårdsbehov uppmanar landskapsrege-

ringen att mildra sparkravet på Ålands hälso- och sjukvård så att avdelning 1 

A under 2017 kan fortsätta verka i enlighet med tidigare verksamhetsmål. Vi-

dare bör landskapsregeringen under 2017 ta fram långsiktiga och vårdmäss-

igt godtagbara lösningar för klienter och patienter med demenssjukdomar.” 

Vi tror nämligen, vi också, att man kan effektivera och göra vården smar-

tare även kring demenssjuka, men i så fall bör man föra en dialog med be-

rörda, speciellt med personalen, anhöriga, tredje sektorn och med andra i 

vårdkedjan runt dessa patienter. 

Detta är vad vi önskar, hoppas och tror att landskapsregeringen vill göra. 

Tack för ordet. 

Minister Wille Valve, replik 

Talman! För balansens skull så tror jag att det kan vara bra att påminna 

om några omständigheter. Det första är att alla patienter som fordrar 

sjukhusvård fortsättningsvis vårdas på ÅHS på grund av att ÅHS ändå 

har tillräcklig bäddavdelningskapacitet och med anledning av hur av-

delningens beläggningssiffror ser ut. 

Det andra som kan vara bra att minnas är att ÅHS under november 

månad ska utvärdera och ta fram en modell som tar demenspatienternas 

behov i beaktande då en del av dem vårdas utanför sjukhuset från och 

med 1.1.2017. Det här är alltså frågan om en detaljplan som kommer att 

presenteras för ledningsgruppen inom november månad och den kom-

mer att omfatta också teambaserade arbetssätt. 

Det här innebär att vi måste börja jobba på andra sätt. Det fordrar 

bättre kommunikation och samverkan mellan kommunala aktörer och 

ÅHS. Här blir projektet ”Äldres psykiska hälsa” väldigt viktigt. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Det som är problemet i landskapsregeringens icke genom-

tänkta handlingsplan är ju att man först avser att lägga ner en avdelning 

och sedan funderar man precis i slutskedet på hur man kan hantera pro-

cesserna vidare. 

Jag vill ge mitt stöd till den delen där minister Valve sade att man bör 

få till ett bättre samarbete mellan samtliga aktörer. Det stöder jag fullt 

ut. Men, att nu lägga ner en avdelning med specialkompetens och tro, 

för det är ju det man gör, att det kan kompenseras genom att höja ut-

bildningsnivån hos övrig personal, det är tråkigt att höra ett sådant re-

sonemang. 

Minister Wille Valve, replik 

Jag vill nog lite nyansera det som vicetalmannen framförde. Patienterna 

finns kvar, personalen finns kvar i organisationen och kunskapen beva-

ras därigenom. Demensvård fanns på ÅHS före organisationsföränd-

ringen, demensvård kommer att finnas efter, det kommer bara ta nya 

former.  

Avslutningsvis tycker jag att det är lite osmakligt att vicetalmannen 

på detta sätt diskrediterar ett seriöst omsorgsfullt beredningsarbete som 
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faktiskt har gjorts av ÅHS ledningsgrupp i första hand och även av ÅHS 

styrelsen. De har noga tänkt igenom vilket som påverkar den åländska 

vården minst av dessa alternativ som vi har framför oss. Hur kan vi ge-

nomföra omorganisationer som rentav leder till bättre vård och till att 

förstärka vårdkedjor? Det finns ett sådant beredningsarbete i grunden. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag delar inte den analysen som minister Valve förde fram 

här, att det finns ett gediget material i grunden. Hur skulle det kunna 

finnas ett gediget material i grunden om man följer verksamheten via 

styrelseprotokollen? Det är de facto på det viset att det inte ens var led-

ningsgruppen som lade det här förslaget utan det kom inifrån organisat-

ionen. Där såg man säkert en möjlighet att knipsa bort en liten del. De 

som är allra svagast och minst, de är man beredda att plocka bort först. 

Varför kan man inte i så fall ha förlossningar runtom på Ålands hälso- 

och sjukvård, vilken avdelning som helst, om det är det resonemanget 

som ska hålla hela vägen. Det är barnsligt att tro att en svårt dement pa-

tient ska kunna vårdas på en öppen avdelning. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Jag håller fullt och fast med om det som vtm Thörnroos 

lyfte fram när hon pratade om Demensföreningen och det viktiga arbete 

som de gör. Jag konstaterar också, lika som vicetalmannen, att det finns 

200 patienter inskrivna på minnesmottagningen. Det är ju bra att var-

ken minnesmottagningen eller Demensföreningen försvinner. Fortsätt-

ningsvis kommer personer med demens att fortsätta att vårdas på medi-

cinkliniken vilket görs redan idag. 

År 2012 togs det fram en väldig bra bok som jag rekommenderar vtm 

Thörnroos att läsa. Det heter ”Riktlinjer för omsorg och vård vid de-

menssjukdom”. Där säger man så här: ”I flera olika undersökningar har 

man kommit fram till att den överlägset dyraste lösningen är att fort-

sätta med nuvarande servicestruktur inom äldreomsorgen där en stor 

del av resurserna sätts på åtgärder i den senare den av omsorgs- och 

vårdkedjan” Hur vill centern att demensvården ska utvecklas? 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Vi vill se ett brett samarbete mellan Demensföreningen, minnesmottag-

ningen, specialsjukvården som i dagsläget finns vid ÅHS, mellan kom-

munerna och mellan övriga aktörer; hemvården, hemsjukvården. Detta 

vill vi se. 

Vi vill gärna se i budgeten för 2017 en koordinator som går in och för-

söker samordnar och bättre effektiverar den verksamhet som finns. 

Visst kan verksamheten bli bättre. Jag har också sett skriften ”Riktlinjer 

för omsorg och vård vid demenssjukdom”. Jag har läst den ganska nog-

grant. Det är klart att en institutionsplats kostar avsevärt mycket mera 

än en öppenvårdsplats. Målsättningen har alltid varit att försöka ha öp-

penvård, men det finns också patienter som behöver en låst avdelning 

för att kunna må optimalt i sin sjukdom. 



  

  89 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Det finns en låst avdelning vid ÅHS där utåt agerande 

demenspatienter vårdas idag och den kommer fortsättningsvis att fin-

nas. 

Jag konstaterade att vtm Thörnroos sade att centern vill det som re-

geringspartierna också vill. Jag tror att det kommer att komma fram 

många konstruktiva lösningar inom det PAF-projekt som nu planeras 

för de äldre. Det finns tankar om förbättring och samarbete i ökad ut-

sträckning. Det finns skrivningar i regeringsprogrammet om samarbete 

med tredje sektorn. Vi pratar om stärkning av kompetens inom hela fäl-

tet.  

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Jag noterar också att vi har en stor samsyn kring många av de här frå-

gorna. Det är inget fel i det. Vi har lite olika roller här i Ålands lagting, 

men man måste ändå komma ihåg vad som är det viktiga för den en-

skilda människan. 

Det som vi inte kan omfatta är att man tar bort ett av stödbenen i det 

här arbetet genom att helt enkelt föreslå att demensavdelningen, som är 

en specialavdelning vid ett specialsjukhus, ska läggas ner och låter däri-

genom kvartalsekonomin styra. Vi talar om 600 000 per årsbasis.  

Det finns mycket annat, som vi kommer att tala om i budgeten, som 

mycket väl kan plockas bort medan man gör ett seriöst utredningsarbete 

och involverar också andra aktörer kring hur man kan komma vidare. 

Och hur man på ett effektivt men ändå humant och professionellt sätt 

kan sköta de demenssjuka. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Talman! Jag får tacka för en fin debatt kring detta spörsmål som vi reste ur-

sprungligen av det skälet att vi tyckte att inbesparingarna på ÅHS var för 

stora i förhållande till det behov som finns.  

Vi hade hoppats att vi skulle möta en ännu större förståelse än den vi har 

fått i salen. Man kunde ha inlett med lite mindre besparingar för att därmed 

efteråt kunna analysera vad man kunde göra ännu mera av, istället för att 

skjuta från höften. 

Som svar har vi fått att för att säkra den åländska sjukvården ska man ar-

rangera seminarier och man ska utvärdera organisationen när beslutet väl är 

fattat. Det tycker vi inte riktigt räcker till. I vanliga fall ordnar man semi-

narier och utvärderar förslag innan man fattar beslut. 

Vi anser att samhällets absolut viktigaste uppgifter är att ta hand om de 

svagaste. Landskapsregeringen tycker, av allt att döma, annorlunda och ger 

sig på Sottunga bland kommunerna och demenssjuka i sjukvården. 

Av det skälet vill jag gärna understöda vtm Thörnroos klämförslag. Tack. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Jag blir faktiskt lite nedstämd när jag hörde att ltl Petters-

son sade att ÅHS ledningen och styrelsen har skjutit från höften. Min 

personliga uppfattning om ledningen vid ÅHS är att den är ytterst kom-



  

90 

petent. Vi har en chefläkare som har ett stort medicinskt patos. Vi har en 

sjukhusdirektör som har stor erfarenhet av vårdbranschen som helhet 

på Åland. Den här ledningen har förordat det här förslaget. Styrelsen 

har, efter djupgående diskussioner med många inblandade, ansett att 

den här lösningen är helt acceptabel. 

Jag tycker att det är sorgligt att centern skjuter på ledningen vid ÅHS 

på det här sättet. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Det är på inget sätt riktat mot ledningen i ÅHS. Förutom en 

fantastisk kompetent sjukvårdsdirektör och sjukvårdschef finns där 

hundratals ytterst kompetenta medarbetare som är minst lika delaktiga i 

allt det som händer inom ÅHS.  

Däremot ifrågasätter jag nog möjligen om kompetensen inom ÅHS 

styrelse faktiskt riktigt räcker till för att fatta de här besluten? Vi har i 

denna spörsmålsdebatt hört att det var styrelsen som fattade beslutet att 

stänga demensavdelningen. Jag ifrågasätter om de hade tillräckligt på 

fötterna för att fatta ett sådant beslut och sätta de allra svagaste i backen 

i jämförelse med hur det är idag.  

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Ja, skräckpropaganda fortsätter från centerns håll. Det är ingen som 

kommer att sättas på backen. De som är i behov av sjukhusvård kommer 

fortsättningsvis att få den sjukhusvård som de är i behov av vid ÅHS. 

Det är också främmande för mig att centern vill framföra hur en 

myndighet ska skötas. Är det inte de folkvalda i styrelsen som ska fatta 

besluten? Det är ju helt i vanlig ordning. En ledningsgrupp har lämnat 

fram ett förslag som styrelsen i det här fallet understödde och fattade 

beslut om. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Igen, vi har att göra med en styrelse, för vår absolut viktigaste organisat-

ion-ÅHS, som i stort sett saknar kompetens om sjukvård. Mot den bak-

grunden tror jag faktiskt att man kan säga att det här beslutet är lite ta-

get från höften nog, i och med att de tillräckliga grundkunskaperna sak-

nas i det här fallet. Det tycker jag att man hör allt oftare också från sjuk-

vården. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack, talman! Jag vill ta fasta på det som ltl Pettersson sade inlednings-

vis. Jag vill också tacka för en i stora drag god debatt, även om koppling-

en mellan Sottunga och det här spörsmålet förblir lite oklart. 

Det som jag ställer mig lite skeptisk till är det som ledamoten just 

nämnde, han ifrågasatte om ÅHS styrelse har kompetens att fatta den 

här typen av beslut. Nå, har vi det då i den här salen? Nu har vtm Thörn-

roos lagt fram att avdelning 1 A ska fortsätta att verka enligt tidigare 

verksamhetsmål. Är det här rätt nivå? Är det rätt nivå för ett parlament 

att diskutera om vi borde ha en, två eller tre liknande avdelningar till? 

Eller finns det ett annat sätt att arbeta så som vi vanligtvis brukar jobba? 
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Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Det är kanske onödigt att gå in i en debatt om vad som är 

mest folkvalt. Det torde vara rätt ostridigt att alla som sitter i detta rum 

är folkvalda och det är man inte inom ÅHS styrelse. Däremot lyder man 

de order som kommer ifrån de folkvaldas organ. Här är det tydligt att 

sparkraven har varit för tuffa enligt vår mening. Den rätten måste man 

nog få ha faktiskt. Vi har sett att de återverkningar som detta, av allt att 

döma, kommer att få faktiskt slår mot de allra svagaste.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Bästa lagting, ålänningarna prioriterar hälso- och sjukvården högt, 

kanske högst har det framkommit i debatten. Det kan vi konstatera genom 

hur medlen är disponerade. ÅHS omsluter ungefär 40 procent av landskapets 

verksamhetsbudget, cirka 90 miljoner.  

Landskapsregeringen har ett sparbeting, landskapet har röda siffror och 

därför valde landskapsregeringen att också inom ÅHS genom tydlighet och 

genom ramar att arbeta med effektivering och inbesparingar. 

I motsats till tidigare talare så vill jag uttrycka mitt starka stöd för ÅHS sty-

relse. Jag tycker att det är en mycket kompetent styrelse som tar sin uppgift 

på största allvar. De har ett nytänkande och kommer fram med alternativa 

förslag. Det visar inte minst det arbete som man har gjort med avgifterna. Det 

är inte roligt alls att höja avgifter men man har lagt ett väldigt bra förslag 

som, i motsats mot vad som har kommit fram, värnar de mest utsatta med 

minst marginaler samt barnen och ungdomarna. 

Jag tycker att det är ganska intressant att diskutera hälso- och sjukvårds-

politik eftersom det är en av mina specialgebit. Tittar man på utvecklingen i 

samhället så ser man tydliga och klara trender. Man kan konstatera att gamla 

sanningar inte längre gäller. Det gäller inte längre att man ska ha många 

vårddygn på sjukhus, att man ska ligga vecka efter vecka på sjukhus. Man ser 

också att långa sjukskrivningar är ödesdigen för individen. Man behöver re-

habilitering och snabbt komma tillbaka till arbetslivet om man är i arbetsför 

ålder. 

Även dessa trender ser vi inom ÅHS. Det har satsats på dagkirurgin. Man 

utför operationer där man kan gå hem samma dag. Man försöker omfamna 

digitaliseringen. Vi kunde konstatera att man nu inför e-recept. Man försöker 

ha fokus på patientcentrerad vård. Många sjukhus i Norden går in för vård-

coacher. De patienter som är svårast sjuka och har det tuffast får egna sjuk-

sköterskor som tar ett helhetsgrepp om vården. 20 procent av patienterna tar 

ungefär 80 procent av resurserna inom hälso- och sjukvården. 

Vi utvecklar också avancerad hemsjukvård och vi samarbetar med de pri-

vata. Jag tycker att ÅHS på många sätt är på god väg. 

Förutom att ÅHS har spar- och effektiveringskrav på sig så satsas det väl-

digt mycket på ÅHS också. Här har nämnts att vi ska ha en tankesmedja, ett 

seminarium som ska inkludera personal, politiker, patienter och sakkunniga. 

Det här har jag under många, många år tyckt att ha varit viktigt, att man tar 

med personalen i hela arbetet med att forma framtidens vård. 
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Det satsas på projektet ”Äldres psykiska hälsa”. Man tittar också på de-

menspatienter, man diskutera kring demensteam och man ska titta på pati-

entflöden.  

När det gäller dementa patienter så har kommunerna också en avgörande 

betydelse för att vi ska ha en fullödig demensvård, inte minst avlastning för 

anhörigvårdare är en viktig och väsentlig del. 

Vi har pratat om KST här. Vi kunde också konstatera att äldreomsorgen är 

utanför hela det projektet. Det skulle vara väldigt, väldigt viktigt att satsa på 

äldreomsorgen när man funderar kring kommunstrukturerna. 

Äntligen kommer vi att satsa på en ny geriatrisk klinik. Vi kommer att 

satsa på en magnetröntgen, och kanske en av de viktigaste sakerna är också 

en satsning på personalpolitiken. Man ska fråga personalen, utreda och ut-

värdera hur man uppfattar ÅHS som arbetsgivare. Det är avgörande för en 

fungerande hälso- och sjukvård i framtiden att vi har personal, både sjukskö-

terskor och läkare. 

Landskapsregeringen går också med full kraft vidare med arbetsvärde-

ringsprojektet, även detta är väldigt viktigt ur ÅHS synvinkel. 

Summa summarum, vården är absolut inte bortglömd, tvärtom, den är 

mycket högt prioriterad. Tack. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Tack lantrådet. Vi säger så här från centerns sida och från 

de övriga i oppositionen; vi stöder alla de goda tankar som landskapsre-

geringen har vad gäller rehabilitering, vad gäller dagkirurgi, vad gäller 

digitalisering, vad gäller e-recept såvida man kan få dem på svenska, vad 

gäller avancerad hemsjukvård, vad gäller att samverkan med de privata 

och vad gäller den geriatriska kliniken. Vi stöder allt det här. 

Det som vi ifrågasätter är samma sak som Demensföreningen på 

Åland och det som förtroendemännen vid Ålands hälso- och sjukvård 

ifrågasätter, dvs. stängningen av demensavdelningen. Jag undrar, vad 

säger lantrådet till de anhöriga, till de demenssjukas anhöriga? De flesta 

demenssjuka som vårdas vid avdelningen tror jag inte har möjlighet att 

förstå vad man säger åt dem. Men vad säger lantrådet åt de anhöriga? 

De får det avsevärt mycket sämre medan det sätts resurser på annat. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Lantrådet säger till de anhöriga att vi kommer att göra en sats-

ning på äldreomsorgen. Vi kommer att genomföra ett projekt om äldres 

psykiska ohälsa. Vi kommer att satsa på en ny geriatrisk klinik och vi 

kommer att göra det i nära dialog med demensföreningen. Vi kommer 

att uppmana de anhöriga att stå på sig och hävda sin rätt att få avlast-

ning från kommunernas sida. Jag är helt säker på att vi kommer att ha 

ett fruktbart och bra samarbete med Demensföreningen. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Men nog är det ju ett anmärkningsvärt märkvärdigt ar-

betssätt! Å ena sidan stänger man ner den specialavdelning som finns 

med den specialkompetens som där finns, som har upparbetats under 

flera år för att det har funnits svårigheter just med vården kring de-

menssjuka. Å andra sidan ska man med andra handen satsa på äldre-
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omsorgen. Det är lite svårt faktiskt att få den röda tråden i det här reso-

nemanget.  

Samtidigt ska man också komma ihåg, tyvärr, att en stor del av de 

demenssjuka inte är i pensionsålder, utan de är yngre. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det verkar vara någon sorts grovt missförstånd i hela den här 

frågan. Det är precis som socialminister Valve sade, det är ju inte så att 

kompetensen försvinner ur huset. Det är absolut inte på det viset! Tvär-

tom, man har pratat om mobila demensteam, alltså att man inte behö-

ver kuska runt dementa patienter från sitt boende in till sjukhusets akut 

och vidare in till en avdelning. Landskapsregeringen har sagt att kompe-

tensen finns kvar. Vi skulle gärna se en geriatriker till i huset och vi 

skulle kunna ha mobila demensteam som besöker patienterna. 

Slutligen, när det gäller riktlinjerna för demensvård så var det arbete 

som jag som social- och hälsovårdsminister satte igång, så jag är mycket 

välmedveten om vilka utmaningar det finns och vad vi behöver göra. Vi 

tänker tvärtom lyfta upp de här frågorna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Tack lantrådet för de positiva orden om vårt samarbete 

mellan socialminister, avdelningen på landskapsregeringen, resten av 

regeringen och med er lantrådet i spetsen. Samarbetet fungerar otroligt 

bra.  

Vi har förstås haft mycket diskussioner överlag allt från avgifter till 

annat men det är ingenting konstigt att man har en dialog emellan när 

det är tuffa och svåra beslut som ska tas. 

För att lugna åhörare i salen så kan jag säga vi i styrelsen inte har nå-

gon medicinsk expertis. Mig veterligen så kan vi inte ha någon medi-

cinsk expertis, det är inget krav. Vi förlitar oss på att ledningsgruppen 

bereder de olika ärendena. Sedan är det upp till oss att ta de tuffa poli-

tiska besluten. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Jag kan upprepa inför lagtinget att jag har stort förtroende för 

ordförande Annette Holmberg- Jansson. Jag vet att det finns en vilja, 

det finns en kraft och det finns dessutom en gedigen kunskap. Ordfö-

rande har mitt fulla förtroende. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! När det gäller det som mycket har varit upp till diskuss-

ion, som ministern Valve var inne på och även lantrådet, så sker det nu 

en utredning i huset. Man ser hur man ska lägga upp den fortsatta pla-

nen när det gäller de i huset som har demens. Precis som lantrådet var 

inne på så stannar kompetensen kvar i huset. Ingen kompetens försvin-

ner bara för att avdelning 1 A läggs ner.  

Jag uppskattar att vi har förtroende. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Under diskussionen har vtm Veronica Thörnroos, understödd av ltl Jörgen Pettersson 

lagt följande förslag till åtgärdsuppmaning: ”Att lagtinget för att långsiktigt trygga den 

åländska befolkningens hälso- och sjukvårdsbehov uppmanar landskapsregeringen att 

mildra sparkravet på ÅHS så att avdelning 1 A under 2017 kan fortsätta verka i enlighet 

med tidigare verksamhetsmål. Vidare bör landskapsregeringen under 2017 ta fram 

långsiktiga och vårdmässigt godtagbara lösningar för klienter och patienter med de-

menssjukdomar.” 

Enligt 42 § 4 mom. arbetsordningen ska ärendet bordläggas till en avgörande behand-

ling vid plenum tidigast följande dag.  

Talmannen föreslår att förslaget till åtgärdsuppmaning bordläggs till plenum onsdagen 

den 9 november. Godkänt.  

Förslaget är bordlagt till plenum onsdagen den 9 november 2016.  

Föredras 

7 Ålands gymnasium och ledarskapet 

Ltl Harry Janssons skriftliga fråga SF 4/2015-2016 

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 Asumaa. 

Ordet ges först till lagtingsledamoten Harry Jansson. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, fru talman! Ålands gymnasium är en myndighet som ska sköta den 

åländska vidareutbildningen efter grundskolan. Under sommaren har vi nåtts 

av beskedet att förvaltningschefen efter politisk inblandning valt att sluta och 

att myndigheten på nytt står utan långsiktig ledning. 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-

rande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Vad är land-

skapets strategi för att skapa stabilitet och framtidstro för Ålands gymna-

sium? 

Minister Tony Asumaa 

Tack, fru talman! Tack ltl Jansson för den skriftliga frågan och tillfället att be-

rätta lite mera om Ålands gymnasium. 

Som vi vet så upprätthåller landskapsregeringen Ålands gymnasium för att 

bedriva allmänbildande utbildning, yrkesinriktad gymnasieutbildning och 

kompletterings- och vidareutbildning för unga och vuxna som genomgått 

grundskolan. 

Landskapsregeringen har tillsatt en styrelse för att leda och utveckla ut-

bildningen och de övriga verksamheterna som bedrivs i myndigheten Ålands 

gymnasium. I tillsättande av styrelse strävar landskapsregeringarna alltid ef-

ter att styrelsemedlemmarna representerar en bred och mångsidig sakkun-

skap dels inom utbildningens område och dels inom myndighetens område.  



  

  95 

Landskapsregeringen jobbar kontinuerligt med Ålands gymnasiums fram-

tida utveckling tillsammans med styrelsen, studerande och personal så att vi 

tillsammans nu och i framtiden kan ge den bästa möjliga utbildningen på 

gymnasienivå på Åland för våra studerande. 

Styrelsen för Ålands gymnasium har det direkta och omedelbara ansvaret 

för den operativa verksamheten inom myndigheten Ålands Gymnasium och 

också vad gäller utvecklingen av myndigheten.  

Den av landskapsregeringen tillsatta styrelsen för myndigheten Ålands 

gymnasium utser också tjänstemän i ledningen för Ålands gymnasium, så 

som förvaltningschef, rektorer, biträdande rektorer, ekonomichefer osv.  

Förutom det operativa ansvaret och utvecklingsansvaret har styrelsen 

också ett tillsynsansvar för de interna besluten samt ett uppdrag att pröva om 

verksamheten bedrivs effektivt, författningsenligt och i överensstämmelse 

med gymnasieutbildningens allmänna mål.  

Landskapsregeringen stöder styrelsen och tjänstemännen i deras arbete 

med att utveckla myndigheten och skolornas utbildning och undervisning. 

Regelbundna diskussioner förs kontinuerligt i konstruktiv anda kring hur vi 

tillsammans kan utveckla och bereda Ålands Gymnasium för de framtida ut-

maningarna så som exempelvis digitaliseringen medför. 

Ålands gymnasium har under sina fem verksamhetsår utvecklats från en 

organisation med sex självständiga skolorganisationer till en myndighet med 

två skolor, Ålands yrkesgymnasium och Ålands lyceum.  

I framförallt Ålands yrkesgymnasium har de tidigare skolornas olika skol- 

och beslutskulturer synliggjorts. Ålands gymnasium har under åren arbetat 

målmedvetet mot ett förenhetligande i beslutsgången och en ökad trivsel 

bland lärare, personal och studerande.  

Frågor som schemaläggning, periodisering, årsarbetstid, lärande i arbete 

och det senaste med införandet av kompetenspoäng är omfattande reformer 

som samtliga påverkat grunden för undervisningen och lärarnas arbetsförhål-

landen.  

De största och viktigaste resurserna Ålands Gymnasium har är lärarna. 

Landskapsregeringen har därför speciellt understött lärarnas kompetensut-

veckling, bl.a. genom att finansiera pedagogiska studier för yrkeslärare och 

för speciallärare, ordna fortbildningar inom relevanta områden, tillfört extra 

medel för att utveckla pedagogiska lösningar och fastställa läroplansgrunder 

som stöder allas rätt till utbildning.  

Landskapsregeringens mål är att utbildningen på Ålands gymnasium ska 

vara högkvalitativ, framtidsorienterad, och motsvara ungas och vuxnas behov 

av utbildning för framtida arbetsliv och för fortsatta studier.  

För att nå en högkvalitativ utbildning förutsätts trivsel bland studerande, 

lärare och övrig personal samt stabilitet beträffande ekonomi, organisation, 

ledning och processer.  

Det kan endast uppnås genom ett långsiktigt arbete där landskapsrege-

ringens insats kompletterar styrelsens, ledningens, lärarnas, övriga persona-

lens och studerandes insatser.  

Landskapsregeringen har en stark framtidstro på Ålands gymnasium. Till-

sammans med alla som jobbar för och i Ålands Gymnasium når vi de mål som 

framtiden ställer på oss alla. Tack, fru talman.  
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Ltl Harry Jansson 

Tack, fru talman! Jag får tacka minister Asumaa för de inledande förklaring-

arna till hur gymnasiet fungerar enligt regelverket, enligt de styrdokument 

som ligger till grund för gymnasiets verksamhet.  

Den här skriftliga frågan tar avstamp i en märklig utveckling inom gymna-

siets väggar och i synnerhet inom styrelseutrymmet i Ålands gymnasium. Att 

en ny styrelse så tidigt i början av sin nya karriär, där flera saknar tillräcklig 

erfarenhet av skolvärlden, dristar sig till att börja kritisera den tidigare styrel-

sen och den sittande ledningen inom förvaltningen. Jag är mycket förvånad 

över den omognad som den nya styrelsen inom Ålands gymnasium visat till 

den här delen. 

När man tar offentliga uppdrag ska man visa en viss ödmjukhet till en 

börja, man sätter sig in i saker och ting innan man börjar kritisera. Jag kan 

meddela att det är många av de tidigare aktiva inom Ålands gymnasiums sty-

relse som har tagit illa vid sig över det sätt som den här frågan har skötts på. 

På något vis har udden riktats mot den dåvarande förvaltningschefen, Anders 

Göransson. 

Min tilläggsfråga till minister Asumaa är: Hur är det möjligt att man på det 

här sättet får driva bort en av Ålands mest kompetenta tjänstemän? Hur är 

det möjligt att man förhalar beslutsgången? Man ger ett sken av att en för-

valtningschef saknar presidiets förtroende inom gymnasiestyrelsen. Det här 

är en frågeställning som många med mig är bekymrade över. Är det så här 

som vi ska behandla de offentliga anställda? 

Talmannen 

Före jag ger ordet till minister Asumaa vill talmannen påtala att vi ska vara försiktiga 

med att nämna personer vid namn som inte finns i salen och har möjlighet att försvara 

sig eller replikera. 

Minister Tony Asumaa 

Tack, fru talman! Som jag tidigare sade så har landskapsregeringen fullt för-

troende för Ålands gymnasiums styrelse. Fullt förtroende! De vet exakt vad 

de gör. Vi har ett gott samarbete med Ålands gymnasiums styrelse och även 

med personalen där. 

Att ltl Jansson säger att styrelsen är omogen och inkompetent, det må stå 

för honom själv. Vi ser inte sådana drag överhuvudtaget. Jag tycker att det är 

lite att nedvärdera andras kompetenser också.  

Att Ålands gymnasiums styrelse skulle ha drivit ut någon förvaltningschef 

känner jag inte till. Det som jag känner till, som inte är operativ ansvarig, är 

att förvaltningschefen på eget initiativ har valt att säga upp sig och flytta från 

Åland. Det är det enda jag känner till. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, fru talman! Bästa minister Asumaa, de som åtar sig att sköta vårt of-

fentliga värv får räkna med kritik om vi kan konstatera på goda grunder att 

man inte har skött sina skyldigheter. Det förvånar mig att ministern så enkelt 

avfärdar det som har utspelat sig inom gymnasiestyrelsens väggar till den här 

delen. Som jag sade tidigare så är det många med mig som delar den här upp-

fattningen. 

När jag ser på vad som hänt så ser jag också att minister Asumaa har varit 

med. Från utbildningsavdelningen har man inte levererat tillräckligt snabbt 
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svar på de frågeställningar som den dåvarande förvaltningschefen har ställt, 

bl.a. när det gäller strategin för framtiden.  

Jag hoppas verkligen att ministern kan förneka en sak; att den dåvarande 

förvaltningschefen Göransson fick bristande förtroende på grund av IT-

frågorna och det faktum att gymnasiet lyckades hålla sig utanför ÅDA sam-

ordningen. Jag hoppas verkligen att det inte faller tillbaka på honom, för han 

gjorde faktiskt gymnasiet en jättestor tjänst genom att aktivt gå emot land-

skapsregeringens tidigare besked om att ÅDA också skulle ta hand om gym-

nasiet.  

Om man ser på den driftskostnaden och övrig utveckling som skulle ha va-

rit följden av det så skulle det har varit förödande för gymnasiet om de skulle 

ha tvingats in i ÅDA samordningen, enligt min uppfattning. Jag hoppas verk-

ligen att ministern kan säga att det inte handlar om detta. 

Det är bara att konstatera att det fanns en förvaltningschef inom gymnasiet 

på den tiden som t.o.m. hade modet att ifrågasätta kompetensen inom ÅDA. 

Jag hoppas verkligen att man inte straffas på det här sättet för att man vågar 

tala om sanningen. 

Minister Tony Asumaa 

Tack, fru talman! Ministern kan här och nu säga att förvaltningschefen ge-

nom ett eget initiativ sade upp sig och det berodde inte alls på ÅDA. 

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

Föredras 

8 Sjukförsäkring för åländska studeranden 

Ltl Harry Janssons skriftliga fråga SF 7/2015-2016 

Samma förfarande iakttas för denna fråga.  

Svaret kommer att ges av minister Tony Asumaa.  

Ordet ges först till lagtingsledamoten Harry Jansson. 

Ltl Harry Jansson 

Det här är en fråga som handlar om sjukförsäkring för åländska studeranden 

i Sverige. 

Vid studier i Sverige är det av största vikt att åländska ungdomar har kvar 

sin sjukförsäkring via FPA. En bibehållen sjukförsäkring förutsätter ett med-

delande till FPA inom ett år efter det att studierna påbörjats. Flera stu-

derande har trots frågans uppmärksamhet missat nämnda anmälan. 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-

rande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Vilka åtgär-

der avser landskapsregeringen vidta för att trygga åländska studerandens rätt 

till sjukförsäkring i de fall bristen på information medfört att ungdomar står 

utan rätt till ersättningar? 

Minister Tony Asumaa 

Tack, fru talman! Rent generellt kan landskapsregeringen konstatera att alla 

personer som är permanent bosatta på Åland och i Finland omfattas av soci-

allagstiftningen, där bl.a. sjukförsäkringen ingår. 

Vi kan också konstatera att landskapsregeringen inte innehar behörighet 

på just sjukförsäkringens område utan det handhas av FPA. Det är knappast 
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heller det som ltl Jansson avser i sin fråga, utan frågan gäller närmast in-

formationen till studerande som berörs av lagstiftningen vid en flytt för stu-

dier utomlands, om jag har uppfattat frågan korrekt. 

Vad gäller vår underlydande myndighet Ålands gymnasium så har den en 

välutbyggd studiehandledning som informerar mycket väl om både studier på 

Åland och utanför Åland. I studiehandledningen får studerande även bekanta 

sig med andra studiemiljöer och de villkor som råder på de studieorter dit 

man eventuellt kommer att söka.  

Noggrann information ges även om det som krävs kring olika typer av 

identitetshandlingar om en studerande söker sig utomlands, bl.a. om social-

försäkringen och FPA.  

Presumtiva studerande som inte är inskrivna i Ålands gymnasium är hän-

visade till egen aktivitet och eget ansvar för att hitta information, eftersom en 

direkt samhällsfinansierad vägledningsfunktion inför vidare studier utanför 

Åland saknas för de som inte är inskrivna i Ålands gymnasium. 

Vad gäller övriga myndigheter så vet vi att AMS samlat all den information 

som de studerande behöver, för att trygga sin rätt till sjukförsäkring om de 

väljer att studera utomlands, på sin hemsida under adressen www.ams.ax. 

Här finns också information om socialförsäkringen och FPA. Det första de 

lyfter upp är att det är viktigt att ansöka om att ha kvar sin socialförsäkring 

på sidan. 

Det vi också vet är att tidigare har AMS skickat med en blankett med in-

formation om exempelvis socialförsäkringen tillsammans med studiestödsbe-

slutet, men idag hänvisar man nu direkt till sin hemsida och adressen 

http://www.ams.ax/studerande/studera-sverige, där alla information finns 

samlat. 

För att denna information ska gå fram så förutsätter det givetvis att den 

studerande ska känna till att de borde söka upp den här sidan. 

Vi har nu erfarit att AMS ska föra in en rad på studiestödsbeslutet för att 

förtydliga detta ytterligare att den studerande ska tänka på att ansökan till 

FPA om de flyttar utomlands för att studera. 

Det går alltid att informera bättre och det är bra om det finns en väckar-

klocka och påminnelse för de studerande. 

Information om vad som gäller om en person åker till ett annat nordiskt 

land återfinns också på Nordiska ministerrådets hemsida. Där finns all in-

formation om att studera och arbeta i samt flytta till ett nordiskt land. In-

formationen är indelat landsvis. Även där finns anvisningar om hur man går 

tillväga i sjukförsäkringsfrågor. 

Summa summarum så finns all information idag lättillgänglig på olika 

webbsidor, vad man behöver tänka på och hur man går tillväga om man pla-

nerar att studera utanför Åland. Det går alltid att informera bättre, mera men 

det finns givetvis också alltid ett eget ansvar i att ta reda på nödvändig in-

formation.  Tack, fru talman. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, fru talman! Tack minister Asumaa för ett mycket välformulerat svar. 

Egentligen har ministern redan gett det positiva besked som jag hoppades på, 

dvs. att AMS skulle återuppta sin servicefunktion till de studerande i sam-

band med studiestödsbeslutet. Det är ju den vägen som jag tror att är det 

enda sättet att i alla fall nå nästan 100 procent. Kanske någon anser sig klara 
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sig utan studiestöd, men de torde vara ytterst få. Om man är så välbeställd 

kanske man t.o.m. har råd att ta de smällar som man kan råka ut för ifall man 

saknar försäkringsskydd. 

Det här är trots allt ett bekymmer. Jag hoppas att alla de som har hemort 

på Åland och befinner sig utomlands, i Sverige i det här fallet, att de förstår 

att de måste agera till den del de inte har gjort en anmälan. Det går tydligen 

på ett rätt krångligt sätt att på något vis återställa försäkringsskyddet. Men 

händer det då en olycka till exempel när man är på resa så har vi plötsligt inte 

ett privat försäkringsskydd för dessa ungdomar ifall de inte har ett grundläg-

gande försäkringsskydd från hemorten. På det viset är det en allvarlig sak. 

Som sagt var, det går att reda upp det, men det kräver ett merarbete som nog 

tar för mycket tid bort ifrån studierna.  

Jag välkomnar ministerns besked om att AMS här kan återuppta sin tradit-

ion att informera om det här på ett tydligt sätt. Jag tror att där det står om 

pengarna, där är den rätta platsen att informera om detta. 

Talmannen 

Diskussionen är avslutad. 

Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

För kännedom 

9 Godkännande av överenskommelsen med Republiken Korea om social trygghet  

Landskapsregeringens yttrande RP 12/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 12/2015-2016 

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 09.11.2016. 

10 Godkännande av det fördjupande partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och 

Republiken Kazakstan 

Landskapsregeringens yttrande RP 13/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 13/2015-2016 

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 09.11.2016. 

11 Bristande säkerhet på linfärjor 

Vtm Veronica Thörnroos skriftliga fråga SF 1/2016-2017 

Ärendet tas upp till behandling vid ett senare plenum. 

12 Misstroendeyrkande 

Ltl Bert Häggblom m.fl. misstroendeyrkande om att lantrådet Katrin Sjögren inte längre har 
lagtingets förtroende MY 1/2016-2017 

Yrkandet har idag delgetts lantrådet, som enligt 43 § arbetsordningen bereds tillfälle att 

inom tre dagar efter den dag då yrkandet delgavs avge en förklaring inför lagtinget. 

Talmannen uppmanar ledamöterna att med anledning av misstroendeyrkandet ha be-

redskap för ett plenum torsdagen den 10 november 2016. Antecknas. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls den 9 november 2016 kl. 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 

Upprop. 27 ledamöter närvarande. 

Vtm Viveka Eriksson och ltl Harry Jansson anmäler om ledighet från dagens plenum på 

grund av sjukdom. Ltl Mikael Staffas anmäler om ledighet från dagens plenum på 

grund av deltagande i Nordiska rådets utskottsmöte i Stockholm. Antecknas. 

Föredras 

1 Misstroendeyrkande 

Ltl Bert Häggblom m.fl. misstroendeyrkande om att lantrådet Katrin Sjögren inte längre har 
lagtingets förtroende MY 1/2016-2017 

Enligt 43 § arbetsordningen ska ett yrkande om att lagtinget ska förklara att lantrådet 

saknar lagtingets förtroende inte tas upp till behandling innan lantrådet beretts tillfälle 

att inom tre dagar efter den dag då yrkandet delgavs avge en förklaring inför lagtinget. 

Lantrådet fick del av yrkandet den 7 november 2016 och bereds nu tillfälle att avge för-

klaring. Annan diskussion medges inte vid detta plenum. 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Med anledning av oppositionens misstroendeyrkande vill jag 

komma med några förtydliganden och klargöranden. 

Landskapsregeringens regeringsprogram och praktiska arbete genomsyras 

av hur demokratin kan leva och förnyas. Vi jobbar brett med många aktörer 

från näringsliv, offentlig- och tredje sektor. Ett lysande exempel är arbetet 

med att ta fram framtidsdokumentet en utvecklings- och hållbarhetsagenda 

för Åland. Det är ett arbete som engagerade hundratals ålänningar. 

I vårt småskaliga samhälle behöver vi utnyttja all kompetens. När ny lag-

stiftning och program tas fram engageras olika intressegrupper i själva be-

redningen. Levande exempel är ny vattenlagstiftning, ny avfallslag, skogspro-

gram och livsmedelsstrategin. Arbetet med det nya landskapsandelssystemet 

har gjorts i nära samarbete med en parlamentarisk kommitté.  

Landskapsregeringen vill vidga demokratin och låta flera röster höras där-

för föreslår vi också att 16-åringar ska få rösta i kommunalvalet. 

Det är ingen som helst tvekan om att det råder åsikts- och yttrandefrihet i 

landskapet. Det är bara att ta en titt på insändarsidorna, lyssna på lokalra-

dion eller följa diskussionerna på sociala medier. På samma vis som det står 

varje ålänning, varje lagtingsledamot och varje kommunrepresentant fritt att 

uttrycka sina åsikter står det också ministrar och lantråd precis lika fritt att 

uttrycka sina åsikter och bilda opinion. 

Oppositionen blandar ihop sakernas ordning på ett märkligt sätt. Självklart 

kan inte landskapsregeringen styra vad respektive fullmäktigen fattar för be-

slut och det har inte heller gjorts. Men varje landskapsregering har mandat 

och ansvar att forma sin ägarpolicy och tillsätta sina styrelser och direktioner. 
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Det är svårt att förstå vad oppositionen menar. Skulle inte landskapsrege-

ringen få tillsätta sina egna styrelser och förändra sammansättningar då be-

hov finns? Under förra mandatperioden byttes ordförande i både Ålands 

gymnasium och ÅHS ut. Skulle inte landskapsregeringen agera som ägare och 

utgående för vad som anses bäst för landskapets bolag? Jag menar att det är 

en plikt och en skyldighet. För övrigt kommer jag inte att diskutera personer 

som varken är närvarande eller kan tala för sig själv.  

Landskapsregeringens avsikt har aldrig varit, varken nu eller tidigare, att 

diskutera styrelsetillsättningar offentligt. I det aktuella ärendet gjordes valet 

av någon annan. Idag tillsattes en ny styrelse för PAF med både erfarenhet 

och nytänkande, med kompetenser inom vitt skilda men viktiga områden. 

Det är full fart framåt! 

I enlighet med vad som skrivs i regeringsprogrammet är en av landskaps-

regeringens kraftsamlingar en utredning av kommunstrukturen. Det är själva 

basen och motorn i moderaternas, socialdemokraternas och liberalernas re-

geringssamarbete. Det arbetet pågår för fullt. Kriterier för den utredningen, 

processen och sedan reformen är närhet, tillgänglighet, demokrati, transpa-

rens, delaktighet, kvalitet, kompetens, verksamhetsutveckling, integritet, 

rättssäkerhet, jämlikhet, ekonomisk bärkraft och effektivitet, samhällsut-

veckling, planering och skärgårdens särskilda behov. Det är tydligt och klart 

inskrivet i utredningsuppdraget. Ett gediget arbete har utförts tillsammans 

med kommunerna genom olika mycket välbesökta workshops. Det arbetet 

ligger till grund för fortsättningen. 

För tillfället pågår den störta medborgarundersökningen någonsin i Ålands 

historia genom ÅSUBs medborgarenkät om hur ålänningarna ser på kom-

munstrukturen. Procentuellt flest enkäter går till de mindre kommunerna. 

Vad tycker ålänningarna är viktigt? Hur de ser på servicen? Hur ser de på 

framtiden? 

Slutligen, att oppositionen tar till det tyngsta parlamentariska verktyget på 

så lösa grunder får fler än mig att fundera. Vill man på allvar vara med och 

bygga upp eller är det primära att riva ned. Vi har flera gemensamma frågor 

som är inne i ett avgörande skede och där det råder politisk konsensus. Där vi 

behöver vara starka i sak och argumentation, där vi behöver visa enighet i allt 

från självstyrelselagsrevision, svenska språket, fiskekvoter till att hävda vår 

rätt i rikets social- och hälsovårdsreform. Man kan mycket väl ta ansvar och 

visa ledarskap som oppositionspartier. Fundera en gång till vad som är viktig, 

vad som bär framåt, vad man sätter kraft och energin på. 

Framåt Åland! För både stabilitet och förändring! Tack. 

Talmannen 

Förklaringen antecknas för kännedom. Ärendet upptas till enda behandling vid plenum 

fredagen den 18 november klockan 09.30. 

Andra behandling 

2 Kulturhistoriskt värdefulla föremål 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 1/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 18/2015-2016 

I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

den första behandlingen eller förkasta förslaget. 
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Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet? 

Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är 

avslutad. 

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

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendet är slutbehandlat. 

Andra behandling 

3 Ny blankettlag om utrustning och säkerhetssystem samt ny blankettlag om explosiva 

varor 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 2/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 21/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 22/2015-2016 

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. 

Föreläggs först förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om över-

ensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för an-

vändning i explosionsfarliga omgivningar för godkännande i andra behandling.  

Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är 

avslutad. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om explosiva va-

rors överensstämmelse med kraven för godkännande i andra behandling.  

Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är 

avslutad. 

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

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. 

Ärendena är slutbehandlade. 

Andra behandling 

4 Om förvaltning av fonder för inrikesfrågor på Åland 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 19/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 20/2015-2016 

Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion.  

Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?  

Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är 

avslutad. 

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

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. 

Ärendet är slutbehandlat. 
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Andra behandling 

5 Uppdaterad barnskyddslagstiftning 

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 1/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 23/2015-2016 

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. 

Enda behandling efter bordläggning 

6 Hälso- och sjukvården 

Vtm Veronica Thörnroos förslag till åtgärdsuppmaning  
Landskapsregeringens svar S 1/2015-2016-s 
Vtm Veronica Thörnroos m.fl. spörsmål S 1/2015-2016 

Under diskussionen som förklarades avslutad vid plenum den 7 november 2016, har 

vtm Veronica Thörnroos, understödd av ltl Jörgen Pettersson, föreslagit att lagtinget 

skulle godkänna en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen av följande lydelse:  

”Att lagtinget för att långsiktigt trygga den åländska befolkningens hälso- och sjuk-

vårdsbehov uppmanar landskapsregeringen att mildra sparkravet på ÅHS så att avdel-

ning 1 A under 2017 kan fortsätta verka i enlighet med tidigare verksamhetsmål. Vidare 

bör landskapsregeringen under 2017 ta fram långsiktiga och vårdmässigt godtagbara 

lösningar för klienter och patienter med demenssjukdomar.” 

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.  

Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att de som rös-

tar för att landskapsregeringens svar med anledning av spörsmålet antecknas för kän-

nedom röstar ja; de som för vtm Thörnroos förslag till åtgärdsuppmaning röstar nej. 

Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.  

Vtm Veronica Thörnroos 

Talman! Jag önskar en öppen omröstning. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Jag understöder vtm Thörnroos förslag. 

Talmannen 

Under diskussion har vtm Veronica Thörnroos, understödd av ltl Jörgen Pettersson, be-

gärt öppen omröstning. Öppen omröstning kommer att verkställas.  

Jag ber lagtingsledamoten Petri Carlsson och lagtingsledamoten Britt Lundberg att bi-

träda vid rösträkningen.  

Upprop.  

Omröstningen har utfallit så att 17 ja-röster har avgivits, 10 nej-röster och 3 ledamöter 

var frånvarande.  

Lagtinget har alltså beslutat anteckna landskapsregeringens svar för kännedom. 
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Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Remiss 

7 Godkännande av det fördjupande partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och 

Republiken Kazakstan 

Landskapsregeringens yttrande RP 13/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 13/2015-2016 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

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

omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.  

Remiss 

8 Godkännande av överenskommelsen med Republiken Korea om social trygghet  

Landskapsregeringens yttrande RP 12/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 12/2015-2016 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är 

omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

Remiss 

9 Ny blankettlag om anmälda organ 

Landskapsregeringens lagförslag LF 2/2016-2017 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.  

Diskussion.  

Minister Nina Fellman 

I den här lagframställningen, en blankettlag om anmälda organ, genomförs 

ett EU-direktiv om godkännande av organ för bedömning av produkters 

överensstämmelse som s.k. anmälda organ. 

I klartext betyder det att man genom denna lag samlar bestämmelserna om 

de organ som ska kontrollera att produktspecifika regler följs. Lagtinget har 

redan behandlat tre produktspecifika lagar och får idag till sig ytterligare tre. 

För att illustrera vad det handlar om har jag med mig en förträfflig bild som 

jag hoppas kan klargöra det hela (bilden visas). 

Ett anmält organ är en oberoende tredje part som bedömer och produkter 

uppfyller EU-kraven så som de är tillämpade i nationell lagstiftning. 

Det är i första skedet landskapsregeringen som fungerar som anmält or-

gan, men avsikten är att genom en överenskommelseförordning föra över 

uppgifterna till riksmyndigheterna. Det finns i dagsläget inga produktspeci-

fika anmälda organ på Åland och bedömningen är att inte har några avgö-

rande ekonomiska konsekvenser för landskapet. Lagen om anmälda organ fö-

reslås träda i kraft när de produktspecifika lagarna i paketet är godkända och 

satta i kraft. 
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Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Först en ordningsfråga. Hur för man in det i stenografiska 

protokollet? Bilden och pekandet som är viktigt för eftervärlden, för dis-

kussionen här och även för vårt arbetssätt. 

Andra frågan jag vill ha utredd är anmälda organ, har man arbetet 

med rubriken och konstaterat att det är svenska? 

Minister Nina Fellman, replik 

Det var ett sätt att illustrera för lagtinget hur upplägget är och överläm-

nar med glädje pappret till utskottet. 

Gällande rubriceringen är det lagberedningens förslag. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Nu frågar jag om ministern anser att det här är svenska och om det har 

förts någon diskussion kring det? Det är viktigt att vi värnar det svenska 

språket i självstyrelsen. 

Minister Nina Fellman, replik 

Jag anser att det är svenska. 

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.  

Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är 

omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

Remiss 

10 Marknadskontroll 

Landskapsregeringens lagförslag LF 3/2016-2017 

Talmannen föreslår att en gemensam diskussion tillåts för ärendena 10, 11 och 12 på fö-

redragningslistan. 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Remiss 

11 Elsäkerhet 

Landskapsregeringens lagförslag LF 4/2016-2017 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Remiss 

12 Hissäkerhet 

Landskapsregeringens lagförslag LF 5/2016-2017 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Diskussion. 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Tack, herr talman! Orsaken till att minister Fellman tog med bilden, förstår 

att det är svårt för lagtinget att se men den finns till beskådande för den som 

önskar mera noggrann läsning, är för att den illustrerar väldigt bra vilken 

omfattning lagpaketet har från EU med både horisontella lagstiftningar och 

olika specifika lagar. Några av lagarna ligger redan i lagtinget för behandling 

explosiva varor och pyrotekniska artiklar. Det som är på listan idag, lagarna 

om hissdirektiv, marknadskontroll och elsäkerhetslag är ett tecken på att EU 
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omorganiserar och sätter väldigt stort fokus på energifrågan, försöker styra 

upp det med marknadskontroll kring olika produkter och dess säkerhet. 

De tre lagar som nu föreläggs för lagtinget och som sambehandlas hör alla 

tre till det här lagtekniska paketet. Det betyder att lagarna i sig inte innehåller 

några nämnvärda politiska förändringar av det nu rådande läget beträffande 

elsäkerhet, hissäkerhet och marknadskontroll utan det är mycket lagtekniska 

justeringar som sker. 

Landskapet har fått en formell underrättelse från EU-kommissionen i 

dessa ärenden eftersom direktiven skulle ha genomförts den 19 april i år. 

Landskapet bedömer att det absolut mest ändamålsenliga på dessa tekniska 

lagar är att fortsättningsvis ha blankettlagstiftning. Det blir en komplikation 

eftersom rikets lagar fortfarande inte är tagna av riksdagen. Därför är det just 

nu en ganska annorlunda behandling av lagarna eftersom de blankettlagar 

som vi nu vill att träder i kraft på Åland fortfarande är under behandling i 

riksdagen. 

Landskapsregeringen har förstås kontroll på vad som sker i riksdagen och 

kommer aktivt att informera utskottet om förändringar sker i de blankettla-

gar som ligger till grund för de som landskapet vill lagstifta om. 

Det betyder att lagtingets behandling är beroende av riksdagens behand-

ling i ärendena att vi vet att det finns en samstämmighet i lagstiftningen. 

Den första lagen om marknadskontroll är en allmän lag om tillsyn, över-

vakning och förvaltningsåtgärder för vissa produktgruppers säkerhet och det 

säger kanske inte så mycket. Orsaken till att man gör det inom unionen är det 

övergripande målet att undanröja hinder för varors fria rörlighet på den inre 

marknaden och att idkarna ser till att produkter som berörs inom områdena 

uppfyller gällande krav.  

Den andra lagen som ges till lagtinget utgår från lågspänningsdirektivet 

och även det handlar om en lagteknisk ändring som omfattar ett regelverk, 

säkerhet vid byggande av elanläggningar samt om driftsäkerhet för elektrisk 

utrustning och elanläggningar. Även denna lag innebär inga större föränd-

ringar i sak. En lokal avvikelse som vi har i motsats till riket är att vi har fler 

minde hus på Åland sedan 1996 som kräver en certifieringsbesiktning. På 

Åland certifieringsbesiktas även av fritidshus och vanliga bostadshus, vilket 

inte görs på rikssidan där man har större hus som kräver certifieringsbesikt-

ning. Orsaken till att vi haft det så på Åland i våra åländska bestämmelser är 

för att upprätthålla kompetens på området som annars skulle bli väldigt säll-

an använd om den inte omfattade fler objekt. 

Den tredje lagen som landskapsregeringen lägger fram handlar om hissä-

kerhet. Även där är det ytterst lagtekniska saker som inte påverkar frågorna i 

större grad än vad som gäller idag. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Har en del synpunkter på det som vicelantrådet förde 

fram, mer av självstyrelsepolitiskt karaktär. Finner det anmärkningsvärt 

att Ålands lagting ska ge en fullmakt in banco åt Finlands riksdag att 

stifta en lag som vi per automatik ska kopiera utan att vi de facto vet det 

substantiella innehållet fullt ut, det kan inte vara förenligt med självsty-

relselagen och de intentioner som finns. Jag är mycket förvånad. Det var 

en vänlig gest av den socialdemokratiska partiledaren att stöda kollega 

minister Nina Fellman men det är inte brukligt att man står i ett parla-
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ment och viftar med ett papper och på något sätt försöker anföra och 

koppla det vidare. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Pappret är till för att illustrera frågan och hur många lagar det finns 

inom direktivpaketet, både av horisontell och av mer stuprörskaraktär. 

Pappret var ett stöd för mig och för minister Fellman att för lagtinget 

förklara detta, även för lagberedningen beskriver det mycket tydligt de-

ras arbetsprocess. Det kanske kan vara utskottet till hjälp att utgå ifrån 

pappret när man tittar på helheten, det hjälpte mig att förstå det hela.  

Det är en speciell situation, vi har EU i nacken när det gäller att få di-

rektivet genomfört och därför kommer förstås inte lagtinget att anta 

några lagar innan det är klart att man har gjort det samma i riksdagen 

och om det har vi haft en dialog med lagtinget. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Gällande illustrationen är det säkert klokt att ha en sådan, stö-

der det fullt ut, men regeringen bör fundera hur man kommunicerar 

med lagtinget så att det även uppfyller lagtingsordningen och arbets-

ordningen. Den allra viktigaste frågan är hur landskapsregeringen kan 

förvänta sig att lagtinget in banco ska fatta ett beslut och därefter ska det 

processas i utskottet? Nog måste det väl ändå vara ett färdigt lagförslag 

som landskapsregeringen kommer med? Vad blir det annars av självsty-

relsen med denna landskapsregering? 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Det handlar om att vi har ett väldigt brådskande fall och det är för att 

underlätta lagtingets beredning att man har materialet hos lagtinget och 

vi har fört en diskussion med lagtingets ledning om processen. Natur-

ligtvis ska lagtinget avvakta riksdagens behandling om det föranleder 

några ändringar.  

Lagarna i riksdagen som nu läggs på bordet har gått igenom ekono-

mie- grundlagsutskottet alla tre och det finns betänkanden därifrån och 

det ser inte ut som det blir några ändringar, men det vet man först när 

riksdagen har klubbat sitt. Eftersom de nu lämnas till lagtinget för be-

handling i utskott kan utskottet avvakta den behandlingen. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Diskussionen är avslutad.  

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

omfattat. Ärendena remitteras till lag- och kulturutskottet.   

Remiss, efter bordläggning 

13 Fullvärdigt medlemskap för Åland i det formella nordiska samarbetet 

Landskapsregeringens meddelande M 4/2015-2016 

Enligt 34 § i arbetsordningen kan lagtinget på förslag av talmannen remittera ett med-

delande till ett utskott eller till självstyrelsepolitiska nämnden. Beslutar lagtinget att ett 

meddelande inte ska remitteras antecknas ärendet för kännedom. 
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Talmannen föreslår att ärendet ska remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Diskussion. 

Minister Nina Fellman 

Talman! På lagtingets önskan överlämnas nu landskapsregeringens utred-

ning om ett fullvärdigt medlemskap för Åland i det formella nordiska samar-

betet. 

Jag vill inleda med att gratulera ledamoten Britt Lundberg till hennes 

framgångar i det nordiska samarbetet. Hon har på kort tid inte bara blivit 

ordförande för Mittengruppen i Nordiska rådet, utan också president för 

Nordiska rådet av Finlands delegation. Det om något visar att ålänningar som 

är kompetenta och drivande i det nuvarande systemet har goda möjligheter 

att driva både Ålands och sina egna frågor. 

Landskapsregeringens slutsats om ett fullvärdigt medlemskap är följande: 

Av den kartläggning som gjordes år 2006, som resulterade i det s.k. 

Ålandsdokumentet som antogs 2007 framgår att grundlagen i Danmark och i 

Finland begränsar möjligheten för Färöarna, Grönland och Åland att ingå in-

ternationella avtal.  Under senaste session i Nordiska rådet behandlades 

Färöarnas ansökan om fullvärdigt medlemskap. De fem länderna markerade 

unisont och tydligt att det inte är aktuellt politiskt, eller möjligt juridiskt, men 

Danmark och Färöarna ska föra vidare diskussioner om utökat inflytande 

inom de ramar som existerar. 

Kostnaderna för ett fullvärdigt medlemskap är höga och begränsas inte på 

långa vägar till medlemsavgiften. Med ett fullvärdigt medlemskap följer kost-

nader bland annat för att ordna återkommande sessioner för Nordiska rådet, 

ministerrådsmöten, att hålla i ordförandeskapet för Nordiska rådet och mi-

nisterrådet. I meddelandet finns en uppskattning av kostnaderna som för-

modligen är i underkant eftersom vi inte kunnat få tillgång till de aktuella 

siffrorna för Finlands ordförandeskap. 

Med ett fullvärdigt medlemskap följer förpliktelsen att delta fullt ut i det 

nordiska samarbetets alla delar och att också vara insatt i de frågor som be-

handlas. Idag deltar Åland i de samarbeten där vi tycker oss ha en nytta, ex-

empelvis ca 30 av totalt 120 institutioner som finns. Åland saknar personella 

resurser att uppfylla de förpliktelser som kommer med ett fullvärdigt med-

lemskap och vi skulle, om det realiserades, bli tvungna att anställa ett flertal 

personer för att göra jobbet under vanliga år. Under ett ordförandeskapsår 

förutsätts betydligt ökade resurser. 

Det finns idag goda möjligheter för Åland att påverka, och på de punkter 

där vi inte är fullt tillfreds finns möjligheter till utveckling. Snarast kan man 

väl, om man vill vara självkritisk, konstatera att det finns påverkningsmöjlig-

heter för Åland, både på regeringsnivå och för parlamentariker, som inte till 

fullo utnyttjas. 

I en avvägning av den potentiella reella nyttan för den åländska befolk-

ningen av ett fullvärdigt medlemskap är landskapsregeringens prioritering att 

sätta pengar och resurser på de processer som pågår på hemmaplan, snarare 

än på ett utökat nordiskt engagemang.  

Åland kommer självklart att fortsättningsvis stöda Färöarnas strävan till 

fullvärdigt medlemskap, vilket jag också förmedlade på samarbetsministrar-

nas möte i Köpenhamn, även om vi för egen del inte har samma ambition. 
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Ltl Axel Jonsson  

Tack, herr talman! Det är en intressant utredning, kartläggning man har gjort 

från landskapsregeringen. Däremot tar jag mig friheten att tycka att den kan 

vara ensidig och att man valt att fokusera på kostnader och problem ett full-

värdigt medlemskap i nordiska samarbetet skulle medföra.  

Tar några exempel. Man sammanfattar att det är för dyrt, krävs för mycket 

personal i förhållande till nyttan vad man får ut av det. Då måste man förstås 

ställa sig frågan, vad är nyttan? I utredningen begränsar man sig ganska 

strikt till att se på den formella möjligheten att komma fram i olika organ. 

Man tittar inte på vad det innebär för synligheten för Åland. Man tittar inte 

på möjligheterna när man diskuterar problematiken kring det begränsade an-

talet hotellrum, vad kulle det innebära för turistnäringen, för hotellbranschen 

på Åland. Sådant resonemang för man inte överhuvudtaget.  

Att få hit över 1200 personer under en hel vecka för att diskutera nordiska 

frågor vad innebär det rent konkret för Åland, näringen, synligheten ute i 

Norden? Inget sådant resonemang förs överhuvudtaget. Det är synd att man 

väljer att enbart fokusera på problemen och säger att vi inte har tillräckligt 

med hotellrum.  

Man har t.ex. inte tänkt tanken att chartra en av våra kryssningsfärjor för 

att ordna boendet, skulle vara en mycket enkel lösning på det begränsade an-

talet hotellrum om man faktiskt hade viljan från regeringens sida att se på 

möjligheterna med ett fullvärdigt medlemskap i Nordiska rådet. 

Det är synd inte minst med tanke på att vi hade statsministrarna på besök 

för ett nordiskt statsministermöte så sent som för någon månad sedan. 

Lantrådet gick då ut och sa att det innebär en enorm synlighet för Åland och 

att statsministrarna har varit oerhört intresserade av det åländska samhället 

och på vilket sätt det kan vara ett föredöme för de andra nordiska länderna. 

Den enorma synligheten gäller då uppenbarligen inte då 1200 personer 

kommer till Åland för att delta under Nordiska rådets session, då är det plöts-

ligt ingen enorm synlighet längre utan problem och kostnader för det 

åländska samhället. Det är synd att man inte väljer att se på möjligheten. 

Samtidigt menar man att det skulle förutsätta en ändring av grundlagen 

för att det skulle vara möjligt med ett fullvärdigt åländskt medlemskap i Nor-

diska rådet. Konsekvent brukar vi argumentera från åländsk sida att Ålands 

politiska möjligheter och friheter har sin utgångspunkt i självstyrelselagen, 

där definieras vad Åland har möjlighet att göra. Regeringen väljer att under-

ordna den åländska självstyrelsen, grundlagen vad gäller den här punkten 

istället för att stå fast vid den linje vi har haft och säga att Ålands politiska 

handlingsutrymme ska definieras i självstyrelselagen. Det är synd att man 

använder det som ett argument för att inte gå vidare i sådan process, att se 

problem istället för att se på möjligheter. 

Vi politiker har möjlighet att ändra såväl grundlagen som självstyrelsela-

gen om det är så att vi driver den frågan. Det är inte något som är låst där vi 

behöver sätta oss passiva och ge upp om vi har en vilja att få till en förändring 

i självstyrelselagen eller i grundlagen, men det väljer landskapsregeringen att 

göra. 

Sammanfattningsvis är det beklagligt när minister Fellman säger att vi väl-

jer i dagens samarbete att vara med och delta i de möten där vi ser att vi har 

egen nytta. Tror man verkligen från regeringens sida att man på lång sikt 

vinner förståelse och respekt i samarbete om man bara är med i de samar-
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beten där man bara själv har ett intresse, själv har en nytta. Jag tror tvärt om 

att man ska vara med på alla områden, med och bidra och visa förståelse och 

engagemang också i de frågor som är viktiga för grannen, då är chansen 

mycket större att man får förståelse och respekt för de frågor där man ser en 

egen nytta, där man har ett eget intresse. Så måste man se det nordiska sam-

arbetet och därför är utredningen tråkig vad gäller den punkten, här ska vi 

begränsa oss till att bara satsa på de områden där vi ser egen nytta och inte 

hjälpa våra grannar i viktiga frågor för dem. Hela utredningen andas ett trå-

kigt synsätt. 

Det blir väldigt trist när vi ser att Färöarna har höga ambitionsnivåer gäl-

lande ett fullvärdigt medlemskap i Nordiska rådet. Man tittar inte så mycket 

på de praktiska detaljerna man väljer att se det som en viktig plattform att 

bedriva utrikespolitik, få synlighet och förståelse för sina frågor att dela fullt 

ut i det nordiska samarbetet. På Färöarna ser man att det nordiska samar-

betet är viktigt och prioriterar det, medan signalen man sänder från Ålands 

sida är att det är dyrt, krångligt att vi inte har någon nytta av att vara med. 

Trots att Åland förmodligen är det område i Norden som har den största 

konkreta nyttan av det nordiska samarbetet. Vi ligger mitt emellan två stora 

länder, starka ekonomier som ett självstyrt område med egen lagstiftnings-

behörighet men det väljer man inte att se när landskapsregeringen tar sig an 

frågan. Det är beklagligt att regeringen inte tycks prioriterar en utveckling av 

det nordiska samarbetet för Ålands del, det skulle Åland och det nordiska 

samarbetet förtjänat. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Den dag ltl Axel Jonsson själv jobbat i landskapsför-

valtningen kanske han får större förståelse också för vad medlemskapen 

innebär. Det är inte många år sedan jag var med om en process i land-

skapet där vi var tvungna att sortera och sålla bland våra internationella 

åtaganden därför att krafterna inte räckte till, varken bland politikerkå-

ren eller i förvaltningen för att vi skulle kunna fokusera fullt ut på de 

viktiga samarbeten som vi har på Åland. Man var tvungen att prioritera. 

Det som alltid har prioriterats väldigt högt är det nordiska samarbetet 

och förstås EU-medlemskapet. Utredningen visar på ett väldigt objektivt 

och absolut inte negativt sätt att ett fullt medlemskap kräver helt andra 

resurser i förvaltningen än vad vi har idag. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det är sant, delar den uppfattningen att det kräver extra insatser från 

oss, säger inte emot det. Däremot saknas ett resonemang om vilka sig-

naler de sänder, vilken nytta man faktiskt får ut av det annat än den rent 

formella nyttan i de olika organen. Förstår att i vissa av arbetsgrupperna 

får man kanske inte alltid en konkret nytta av att sitta på ett möte. Där-

emot sänder det en signal att det nordiska samarbetet är viktigt, vi vill 

från Ålands sida vara med och utvecklade det nordiska samarbetet och 

vi prioriterar det. Landskapsregeringens utredning visar att det är dyrt, 

krångligt vi har ingen nytta av att vara med, det är kontentan av utred-

ningen och synd för vi borde prioritera det nordiska samarbetet. 
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Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Till den delen håller jag inte alls med ltl Axel Jonsson att det är vad 

landskapsregeringen genom meddelandet vill säga utan tvärtom är det 

nordiska samarbetet högt prioriterat, vi deltar i väldigt många organ. Vi 

hävda vår rätt att få säte att stämma i nästan alla ministerråd och un-

dergrupper som finns, vi deltar så aktivt det bara går inom de resurser 

som står till buds. Eftersom det fortsättningsvis finns partier som tycker 

att vi har för stor offentlig sektor och för många tjänstemän går det inte 

att påta sig uppgifter om det inte går att sköta dem väl. Den direkta nyt-

tan, men den indirekta nyttan av det nordiska samarbetet är allra störst 

för där får vi tillgång till både kunskap och kontakter framför allt att få 

träffa våra egna ministrar har stort värde i det nordiska samarbetet.  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det förhållningssättet har jag svårt att förstå, svårt att känna stolthet för 

en sådan åländsk inställning. Vi ska vara med och få tillgång till ett kon-

taktnät, tillgång till kompetens men när det kommer till att betala och 

vara med och satsa och ge ett bidrag själv, nej då ska vi inte vara med, då 

ska vi inte satsa på det, då är det plötsligt inte värt det, då är det för dyrt 

för krångligt. Det blir en väldigt konstig signal gentemot de övriga par-

terna i samarbetet vi ska bara vara med och plocka de positiva delarna 

ur det men vi ska inte vara med och finansiera det, bidra med våra kun-

skaper och vår kompetens det är tråkigt. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Britt Lundberg  

Tackar för gratulationerna och hoppas att de innefattar också ambition att 

man från Ålands sida är beredda och vill engagera sig och ge möjligheter för 

nästa års presidentskap. 

Det nordiska arbetet drivs på Åland av regeringen och lagtinget tillsam-

mans. Vi har en gemensam delegation där både ministrar och lagtingets Nor-

diska rådets medlemmar ingår.  

Det skulle förstås varit både naturligt och värdefullt att meddelandet skulle 

ha diskuterats där innan man ensidigt från regeringen presenterade det för 

lagtinget. Nu får vi den parlamentariska delen i Nordiska rådet istället föra in 

våra synpunkter i efterhand. Det skulle förstås ha varit bra om meddelandet 

också skulle ha innehållit något om det politiska arbete som drivits och vad 

Nordiska rådet har betytt och kan betyda. Hur vi genom det nordiska arbetet 

har stärkt självstyrelsen. Många av våra bilaterala samarbeten vi har äger sin 

grund i Nordiska rådet och arbetet som här har bedrivits. Jag vill komplettera 

meddelandet med sju områden där fördjupning skulle önskas. 

Vad skulle det betyda att ha ett fullvärdigt medlemskap i Nordiska rådet? 

Idag är det ingen självklarhet att vi får delta i alla sammanhang. Vid upp-

vaktningen häromdagen hörde vi att talmannen har de mötts av kalla handen 

när talmannen hade önskat att vara delaktig i något sammanhang. Det 

hänger ihop med hur väl på förhand man har lyckats plantera, hur många 

samtal man ringer, hur goda relationer man har, vilken sammansättning det 

råkar vara på gruppen om man blir delaktig, om man blir inbjuden eller inte. 
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 Våra möjligheter beror i hög grad på hur väl vi hållit oss framme för att få 

delta och vilka relationer vi har och hur sammansättningen i de olika organen 

råkar vara och också vilken kraft den åländska delegationen i dess ordförande 

har med att en fas driva de här frågorna.  

Med ett fullvärdigt medlemskap skulle sådant inte inverka utan vi skulle 

automatiskt vara med överallt. Det betyder inte att man behöver delta över-

allt men vi skulle ha rätt att vara med överallt. En sådan analys och jämfö-

relse skulle vara intressant att ta mera del av. Det skulle också vara intressant 

att veta vad det nordiska samarbetet kostar i dag och vad får vi ut av det. För 

varje rad som upprepas där man deltar, vad har det givit, vilka målsättningar 

sätter man årligen upp för det, vilka utvärderingar får man och vad har det 

kostat? Att man får en balans mellan nuläget och den tilltänkta framtiden. 

Ekonomin är utförligt belyst i dokumentet som till den delen är mycket fyl-

ligt och intressant. Vi får också en uttömmande sammanställning av vilka 

nordiska poster som finns och som det finns aktivitet kring. 

Det andra som saknas i meddelandet är vilka ambitioner som finns med 

det nordiska samarbetet, vad man kan använda de olika posterna till och vad 

det nordiska arbetet som politikerna gör och vad det betyder för Åland. Det 

märks inte i meddelandet att det är en minister som är föredragande och läg-

ger fram sitt förslag, det känns som det är tjänstemännen som har skrivit och 

att ministrarna och överläggningarna inte lagt så mycket spår i dokumentet. 

Det tredje är att ekonomin är presenterad utgående från hur sessioner har 

sitt upplägg idag. Det skulle också varit intressant att veta hur kostsamt det 

skulle vara om man sköter Nordiska rådet och ministerrådet utgående från 

det som är stadgat. Är kostnaderna annorlunda då? 

Ett fullvärdigt medlemskap skulle sannolikt per automatik ge tillgång till 

presidiet, där de övergripande besluten fattas över det nordiska arbetet. Vi 

skulle också utöver idag ha ordförandeskapet i ministerrådet vart sjätte år i 

de fall de är länderna och Åland som har fullvärdigt medlemskap, även ordfö-

randeskapet för Nordiska rådet. Att leda arbetet för ministerrådet är då att ha 

den övergripande och ledande roll för att lägga agendan för årets arbete för 

de nordiska ministrarnas och statsministrarnas nordiska agenda. På samma 

sätt skulle vi ha möjligheten att för de nordiska parlamenten lägga agendan 

för de nordiska parlamentens nordiska arbete. Vad skulle detta inflytande 

kunna vara värt och vad skulle det kunna leda till? Det var det fjärde som 

borde varit med i meddelandet. Det går bra att begära replik om ni har kom-

mentarer. 

Regeringen har analyserat innehållet i grundlagen och konstaterat att ett 

fullvärdigt medlemskap skulle förutsätta en ändring i grundlagen, något det 

definitivt i Norden inte råder helt enighet kring. För det sjätte så vore det in-

tressant att få del, vilket jag hoppas vi får redan i dag, av regeringens analys 

och av grunden till den här slutsatsen. På vilket sätt har man kommit fram till 

att ett fullvärdigt medlemskap strider mot grundlagen? Det bör man under 

remissen kunna redogöra för oss i lagtinget så att vi vet inför den kommande 

behandlingen. Särskilt eftersom man samtidigt från regeringens sida säger att 

man stöder ett färöiskt fullvärdigt medlemskap så är det inte så framgångs-

rikt att samtidigt lyfta grundlagen och hitta problem och hinder för att ett 

fullvärdigt medlemskap för ett självstyrande område inte skulle vara möjligt. 

Färöarna har lämnat in en ansökan om fullvärdigt medlemskap. Den färö-

iska befolkningen, oavsett politisk åskådning, står mer eller mindre mangrant 
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bakom att Färöarna ska ha ett fullvärdigt medlemskap, vilket förstås är oer-

hört intressant.  De politiska partierna oavsett agenda för självständighet el-

ler ökat samarbete med Danmark står eniga bakom medlemsansökan. På 

Färöarna värderas det nordiska arbetet så högt att man även konstaterat att 

självstyrelse måste få kosta.  

Här kommer det sjunde jag önskat att regeringen beskrivit. Vad betyder 

det för Åland om en annat självstyrande område blir fullvärdig medlem? Vad 

skulle det betyda för Åland och vad skulle Åland göra då? 

Det är bra att meddelandet ska utskottsbehandlas så att fler har möjlighet 

att tillföra värdefulla synpunkter till meddelandet och införa mer politik och 

att det förhoppningsvis även kompletteras med att i högre grad även beskriva 

det parlamentariska arbetet. 

Minister Nina Fellman, replik 

Ledamoten Britt Lundberg har förstås rätt. Det handlar om prioritering-

ar för nivån av engagemanget i det nordiska samarbetet, en fråga att 

väga vad man kan få ut för nytta, om man vågar använda det ordet, de 

erfarenheter och det verkliga inflytande man får genom det nordiska 

samarbetet eller med ett utvecklat nordiskt samarbete mot de arbetsin-

satser som bör göras. Det finns fog att vara självkritisk, klart att det 

handlar om hur väl man håller sig framme i olika sammanhang, hur 

mycket påverkningsmöjligheter man har. Åland klarar inte ens idag av 

att sätta tillräckligt med resurser på det nordiska samarbetet för att de 

facto utnyttja alla de möjligheter vi har. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Var och en har varje dag, varje timme att hantera och göra 

sina prioriteringar. Bestämmer man sig för att lägga en viss del på det 

nordiska samarbetet för att driva en fråga för att upprätthålla kontak-

terna kan man säkert göra det. Lägger man det istället på något annat så 

har man gjort en prioritering. Så är det för alla oavsett var man arbetar 

eller vad man gör så innehåller varje dag, varje timme prioriteringar. 

Minister Nina Fellman, replik 

Helt rätt, ser ingen motsättning där. Landskapsregeringen har valt att i 

meddelandet konstatera att den prioriteringen vi gör är att det inte är 

befogat att ansöka om ett fullvärdigt medlemskap. Svar på många av de 

frågor som ltl Lundberg har ställt kommer i det externpolitiska med-

delandet som innehåller de nordiska frågorna. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

För att kunna göra en prioritering behöver det finnas en målsättning. 

Det skulle vara naturligt att en målsättning för det nordiska samarbetet 

kanske är den lägsta nivå som man skulle kunna förvänta sig är att ha en 

politisk agenda för meddelandet, det saknas. Vi ser fram emot ett fylligt 

politiskt meddelande som innehåller även politik, inte bara siffror och 

tabeller. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Tony Wikström, replik 

Tack, herr talman! Med stort intresse följde vi Färöarnas fjärde ansökan 

om fullvärdigt medlemskap i Köpenhamn på sessionen. Vi fick det för-

klarat för oss att det är Helsingforsavtalet som sätter en stor käpp i hju-

let det kan bara ingå suveräna stater som fullvärdiga medlemmar. Det 

framfördes bl.a. av Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen och 

det verkade omfamnas av alla på sessionen, hur tänkte då ltl Lundberg 

att Åland skulle kunna gå vidare när alla vägar tycks uttömda i det här 

läget för Färöarna? 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Ltl Wikström noterade säkert att det fullvärdiga medlemskapet inte var 

upp för beslut vid sessionen utan en diskussion, ett initiativ som presen-

terades på en remiss. Ärendet kommer att behandlas i Nordiska rådet 

och där kommer man att se på möjligheten och säkert också hinder för 

ett fullvärdigt medlemskap. Någon slutsats har inte dragits av någon i 

det här sammanhanget annat än att det via media har presenterats att 

samarbetsministrarna har tagit ställning. När det gäller tolkningen av 

Helsingforsavtalet finns det olika åsikter, men också den möjligheten att 

finns det hinder men finns det en vilja att stöda dem som vill mer finns 

möjligheten att göra justeringar där. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack, herr talman! Hinder med väldigt stort H i det här fallet. Däremot 

kan man inte låta sig imponeras av Färöarnas önskemål och strävan som 

verkligen brinner av kämpaglöd, man har inga ekonomiska tankar 

bakom utan man ville det här. Däremot är vi mer pragmatiska och har 

sett noga igenom det och fått mycket beröm från sekretariatet i Köpen-

hamn för dokumentet som är väldigt noga och gediget och kan vara till 

nytta för framtida diskussioner kring bl.a. Färöarnas medlemskap. 

Åland ska följa med utvecklingen och eventuellt i framtiden följa efter. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det jag har saknat är det vi ofta brukar säga i självstyrelse-

politiska sammanhang, mera politik i politiken. Det som saknas i doku-

mentet och som är grunden för ett meddelande är att landskapsrege-

ringen presenterar sin politik. I det här fallet har landskapsregeringen 

presenterat siffror för kostnaderna och dragit upp en gedigen och ambi-

tiös lista över vilka poster som finns i Nordiska rådet och i Nordiska mi-

nisterrådet och sedan kommit till slutsatsen att kostnaderna är för stora 

i förhållande till nyttan. Det man har lämnat bort är att visa på vilken 

nytta det nordiska samarbetet har, vad det har betytt för vårt utbild-

ningsväsende, vårt språk, kulturen, vårt näringsliv, export osv. Det finns 

väldigt mycket inom politiken som inte finns redogjort i meddelandet, 

därför finns det inte balans mellan ekonomin och nyttan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, herr talman! Ltl Britt Lundberg resonerar kring vad som skulle 

hända om Färöarna fick sin anhållan beviljad och upptas som fullvärdig 
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medlem i det Nordiska rådet, vad händer med Åland och eventuellt 

Grönland då? Därför ställer jag frågan för att ltl Lundberg förmodligen 

är den som under det senaste året satt sig mest in i det nordiska samar-

betet. Tror ltl är Lundberg att Åland i ett sådant fall skulle bli ett B-lag i 

det nordiska samarbetet? Skulle man uppfattas som ett B-lag om man 

har de suveräna staterna, Färöarna på sidan om och Åland och eventu-

ellt Grönland på sidan? Skulle Åland tillhöra B-laget i Nordiska rådet 

om ett sådant scenario inträffar? 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Det är en väldigt hypotetisk fråga, men i min värld har jag väldigt svårt 

att se att det självstyrande Åland med sin otroligt unika status i hela EU 

skulle ställa sig utanför och inte ha samma ambitioner som Färöarna. 

Hur skulle man bli behandlad, precis som ltl Axel Jonsson fiskar efter, 

om man har självstyrande områden med olika status inom det nordiska 

samarbetet så har vi väldigt svårt att rymmas med och hävda oss på 

samma nivå som Färöarna då skulle göra som i så fall skulle vara full-

värdig medlem. Det skulle behöva ha en diskussion och en beredning 

vilket skulle ha varit naturligt att inkluderat den åländska delegationen i 

Nordiska rådet och diskuterat det på förhand. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Om man skulle gå in för att öppna Helsingforsavtalet och revidera det 

nu presenterades det som det skulle vara en omöjlighet, klart att det inte 

är det. Det diskuteras konsekvent i nordiska samarbetet om Helsing-

forsavtalet up to date. Skulle vi faktisk kunna behålla vårt ansikte här på 

Åland om vi ställde oss på sidan och sa nej, det här är ingenting som vi 

vill vara med i. Vad skulle det sända för signaler till övriga Norden om 

Ålands inställning till det nordiska samarbetet? 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Det skulle vara väldigt svårt för Åland. Jag vet inte 

vilken annan majoritet som skulle finnas i Ålands lagting men jag skulle 

ha väldigt svårt att stå upp för självstyrelsen och samtidigt inte vilja mer, 

det känns för mig fullkomligt onaturligt. Den punkten jag nämnde där 

man borde titta efter vad som krävs enligt dokumenten t.ex. av en sess-

ion. En session är i grunden ett plenum för 85 ledamöter i Nordiska rå-

det. Det är väldigt mycket sidoevent under Nordiska rådets session men 

frågan är om de är obligatoriska. Det finns väldigt mycket mera att titta 

på och dra analys av här. Nu har landskapsregeringen arbetat ett år med 

nordiska kontakter och väldigt ivrigt och ambitiöst deltagit. Att dra en 

analys av hur mycket har det gett i förhållande till kostnaderna och 

kommer då antagligen fram till att det har gett väldigt mycket. 

Talmannen 

Tiden är ute! 
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Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Nu blir ltl Britt Lundberg president för Nordiska rå-

det, det betyder att ledamoten kommer att arbeta för att man öppnar 

Helsingforsavtalet så att det blir möjligt för de självstyrande områdena 

att bli fullvärdiga medlemmar i det nordiska samarbetet. Är det den po-

litiken som ledamoten kommer att driva som president i Nordiska rå-

det? 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det är annorlunda att ett vicelantråd står här och kom-

mendera var en ledamot ska ha på sin agenda. Vad agendan blir för 

nästa års president får vi återkomma till. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tror att ltl Lundberg missförstod, jag ställde en fråga. Står man här i 

Ålands lagting och som jag uppfattar ltl Lundberg, förespråkar åländsk 

center ett fullvärdigt medlemskap för Åland i Nordiska rådet och är då 

beredd att ta kostnaden på två till tre miljoner extra för att det ska 

kunna förverkligas. Det är realpolitiskt möjligt, trots att Färöarna nu för 

fjärde gången han fått ett helt tydligt nej från att det inte är möjligt plus 

att Helsingforsavtalet fortfarande gäller. Är det en politisk uppfattning 

som vi ska tolka att vi har olika uppfattningar i lagtinget, att åländsk 

center är beredd att driva det fullt ut, trots att landskapsregeringen i sin 

utredning kommer till att det kostar tyvärr lite mer än vad det smakar, 

plus att det inte är politiskt möjligt? 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! En motfråga skulle vara var detta beslut har tagits som 

vicelantrådet presenterade inför Ålands lagting, det kan hon säkert åter-

komma till. Var har vicelantrådet läst att jag står här och förespråkar ett 

fullvärdigt medlemskap? Rekommenderar att vicelantrådet har ett ste-

nografiskt protokoll och läser igenom det innan det kommer upp till 

diskussion nästa gång. För att konstatera att jag gett med vägkost till 

lag- och kulturutskottet, beklagat att ministrarna inte har kommit till 

Ålandsdelegation i Nordiska rådet och diskuterat det på förhand så att vi 

kunde ha gjort det tillsammans och även belyst det parlamentariska ar-

betet och satt in politik i dokumentet. Det har varit mitt budskap andra 

slutsatser presenterar jag när jag kommit fram till det och behagar att 

göra det själv tack. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Stephan Toivonen 

Herr talman! Värderade ledamöter av Ålands lagting, bästa regering. Värl-

dens största demokrati har valt en ny president, vi i ett av världens minsta 

parlament fortsätter vårt parlamentariska arbete. 

I mitt första anförande det här året för jag fram åländsk demokratis åsikter 

kring landskapsregeringens meddelande angående fullvärdigt medlemskap i 

det formella nordiska samarbetet. 

Har förstått att det ibland uppfattas som att jag alltid är emot regeringen. 

Det kan jag förstå, för det är mänskligt att är man emot så talar man mera än 
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om man är för. Så är det åtminstone i lagtinget. På annat håll i det åländska 

samhället kanske man inte vågar säga något om man är emot, här kan man 

faktiskt göra det utan att ens en finansminister kan avsätta en, inte ens 

lantrådet kan stoppa mig när jag står i talarstolen, endast talmannen om jag 

går utanför ämnet. 

Herr talman. Landskapsregeringen slutsats är att det inte skulle vara aktu-

ellt med en ansökan för fullt medlemskap och man har tre orsaker. Man avser 

i stället att endast jobbar vidare och utveckla de möjligheter som finns. I den 

frågan stöder jag regeringen.  

Ltl Axel Jonsson  

Tack, herr talman! Kunde inte låta bli att kommentera vicelantrådet påståen-

den om ett fullvärdigt medlemskap i Nordiska rådet skulle kosta två till tre 

miljoner årligen. Tar några exempel på siffror som lag- och kulturutskottet 

ska kan granska närmare. 

Den årliga avgiften som Åland skulle betala uppgår till 145 000 euro. Om 

vi verkligen tänker efter. I dag är vi genom Finland medlemmar i det Nor-

diska rådet, vi är med i Finlands delegation. Är det verkligen rimligt att den 

åländska avgiften ska betalas dubbelt? Att Finland fortfarande ska betala sin 

årsavgift till det nordiska samarbetet i samma storlek och vi ska dessutom be-

tala 145 000 euro till? Det verkar orimligt. Det borde man kunna hitta en lös-

ning på, att den åländska avgiften bara betalas en gång antingen av Åland el-

ler av Finland. Det har man inte valt att föra något resonemang kring utan 

man konstaterar att skulle man följa de nuvarande reglerna skulle de uppgå 

till 145 000 euro. 

Man väljer inte heller att analysera hur man skulle kunna lägga upp arbetet 

i de olika arbetsutskotten utan man konstaterar rakt av att vi måste vara med 

på allt, måste vara med och prioritera alla möten. Det för man inte heller nå-

got resonemang om att är det verkligen så. Arbetet kunde organiseras på ett 

sådant sätt att man t.ex. samarbetar med Färöarna och Grönland och hade en 

gemensam resurs som satt i Köpenhamn och deltog i möten och i represente-

rade Åland på plats för att spara kostnader. Man utgår ifrån att man måste 

skicka en egen tjänsteman varje gång till varje möte för att delta i arbetet. 

Exemplen visar att man inte ens har försökt se möjligheterna hur man 

kunde organisera ett åländskt deltagande i Nordiska rådet på ett smart sätt, 

kostnadseffektivt sätt. Jag valde i mitt första anförande att inte gå in så 

mycket i de detaljerna för det är inte det som frågan handlar om. Det handlar 

precis som man resonerar på Färöarna om, är det här ett prioriterat samar-

bete för Åland? Vill vi sända signalen att vi prioriterar det nordiska samar-

betet? Det är viktigt för oss i tider när faktiskt det nordiska samarbetet lider 

av att länderna prioriterar ned det till förmån för EU-samarbeten och annat. 

Det är beklaglig utveckling, en utveckling vi borde jobba emot inte genom att 

se problem och hinder. Det är sist och slutligen vad frågan handlar om. Färö-

arna har insett detta och samtliga partier på Färöarna jobbar för ett medlem-

skap i Nordiska rådet för att det är en viktig fråga för dem. På Åland sitter vi 

och diskuterar problem, hinder och kostnader istället för att se på möjlighet-

erna, det är tråkigt. Hoppas att lag- och kulturutskottet ska kunna ta annan 

infallsvinkel på möjligheten som det faktiskt innebär, inte bara se problemen. 
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Ltl Tony Wikström, replik 

Tack, herr talman! Ska inte gräva ner mig i siffror men kan konstatera 

att det är väldigt dyrt att vara en fullvärdig medlem. Ett exempel är den 

fina prisgalan som både ltl Jonsson och jag deltog i som kostar i runda 

slängar ca 220 000 euro att anordna, en av de saker man behöver stå för 

som fullvärdig medlem. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Återigen hör vi ett ypperligt exempel på en regeringsföreträdare som ser 

på vad det kostar. Man ser på vad det kostar att fylla upp Alandica en 

kväll med framstående kulturutövare från hela Norden och visar upp 

dem på Alandica, man ser inte på möjligheten vad det innebär i synlig-

het för Åland? Vad innebär det att är framstående kulturredaktörer på 

plats som analyserar, skriver om Åland, som finns på plats för att be-

kanta sig med det åländska samhället? Man ser istället på en kosta vad 

det skulle innebära att boka upp Alandica en kväll och menar att det 

skulle kosta 220 000 euro, vilket jag inte i min vildaste fantasi skulle 

kunna få det till. Man väljer helt enkelt inte att se möjligheterna, man 

ser problemen i stället och då det är klart att man kommer till en slut-

sats att vi inte ska titta på den här möjligheten mera utan lägga ner det 

och fokusera på kommunreformer och annat som man tycker att är vik-

tigt. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack, herr talman! Kan konstatera att Alandica inte räcker till på långa 

vägar. I år var galan i det danska radiohuset och tog långt över tusen 

personer och hade en ganska stor apparat för att fungera, det är på en 

helt annan nivå vi pratar. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Återigen låter ltl Tony Wikström bli att tänka. Tänker inte på hur man 

kunde organisera en nordisk session på ett sätt som skulle fungera uti-

från åländska förutsättningar. Göra det på ett åländskt sätt. Han tänker 

att man måste göra precis som de stora staterna. Jag tror tvärtom att det 

är många i det nordiska samarbetet som skulle uppskatta att en gång 

vart sjätte eller åttonde år få uppleva en session som är lite annorlunda, 

som är i ett litet samhälle som ligger mellan två stora stater och som kan 

erbjuda något unikt. Inte bara upprepa de strukturer och evenemang 

som man får delta i vid storstadssektionerna. Det är synd att man inte 

väljer att se den möjligheten, väljer att tänka lite nytt utan att man be-

gränsar sig till att se på det nordiska samarbetet som det ser ut idag och 

inte ser hur Åland kunde bidra till det, det är tråkigt. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Kan talmannens förslag att ärendet ska remitteras till lag- och kulturutskottet godkän-

nas? Godkänt. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 
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För kännedom 

14 Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ändringen av 1998 års protokoll 

till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långli-

vade organiska föreningar 

Republikens presidents framställning RP 1/2016-2017 

15 Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ändringen i 1998 års protokoll till 

1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende 

tungmetaller 

Republikens presidents framställning RP 2/2016-2017 

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

från presidenten om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse 

till landskapsregeringen för ett yttrande som bör föreligga när ärendet remitteras till ett 

utskott. Talmannen har beslutat sända de båda ärendena till landskapsregeringen för 

yttrande. Ärendena upptas därför för remiss vid ett senare plenum. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls måndagen den 14 november 2016 klockan 13.00. Plenum är avslu-

tat. 
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Lagtingsledamoten Pernilla Söderlund anmäler om ledighet från dagens plenum på 

grund av kommunalt förtroendeuppdrag. 

Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson anmäler om ledighet från plenum 14 och 15.11 

pga. deltagande i BSPC standing committee. Antecknas. 

Meddelande 

Innan vi börjar plenum vill talmannen påminna alla om att skrivna anföranden alltid 

bör skickas till protokollsekreteraren för att underlätta vårt arbete. 

För kännedom 

1 Övriga finansinvesteringar (R) 

Ltl Stephan Toivonens budgetmotion BM 1/2016-2017 

2 Produktionsbaserad ersättning, vindkraft (RF) 

Ltl Stephan Toivonens budgetmotion BM 2/2016-2017 

3 Sjukhusapotek 

Ltl Stephan Toivonens budgetmotion BM 3/2016-2017 

4 Flyktinghjälp 

Ltl Stephan Toivonens budgetmotion BM 4/2016-2017 

5 Främjande av livsmedelsproduktion 

Ltl Stephan Toivonens budgetmotion BM 5/2016-2017 

6 Penningautomatmedel för social verksamhet (R)  

Ltl Stephan Toivonens budgetmotion BM 6/2016-2017 

7 Krafttag för det svenska språket 

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion BM 7/2016-2017 

8 Rivning av den gamla Marsundsbron 

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion BM 8/2016-2017 

9 Förbättrat färjpass mellan Svinö och Degerby 

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion BM 9/2016-2017 

10 Stopp på åländska bidrag till finsk nationalistisk propaganda 

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion BM 10/2016-2017 

11 Omvandla Handels till ett ekonomiprogram vid Ålands lyceum 

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion BM 11/2016-2017 

12 Uppmärksamma Ålandsrörelsen framom den finska statsmakten 

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion BM 12/2016-2017 

13 Prioritera de dagliga kontakterna till Stockholm och Helsingfors 

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion BM 13/2016-2017 

14 Totalstopp på inköp av Naturskyddsområden 

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion BM 14/2016-2017 

15 Stimulansåtgärder för en pressad byggbransch 

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion BM 15/2016-2017 

16 Ökad utförsäljning av gamla fastigheter 

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion BM 16/2016-2017 

17 Allmän motivering 

Ltl Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion BM 17/2016-2017 



  

     

18 Bilbesiktning 

Ltl Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion BM 18/2016-2017 

19 Ålands Fiskodling, Guttorp 

Ltl Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion BM 19/2016-2017 

20 Utflyttade ålänningar 

Ltl Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion BM 20/2016-2017 

21 Skrotbilspremie 

Ltl Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion BM 21/2016-2017 

22 Grundskoleväsendet 

Ltl Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion BM 22/2016-2017 

23 Strykning av bemyndigande 

Ltl Harry Janssons m.fl. budgetmotion BM 23/2016-2017 

24 Skydd av dricksvattentäkter 

Ltl Runar Karlssons m.fl. budgetmotion BM 24/2016-2017 

25 Ny linfärja till Ängösundslinjen 

Ltl Mikael Lindholms m.fl. budgetmotion BM 25/2016-2017 

26 Kompensation till kommunerna 

Ltl Mikael Lindholms m.fl. budgetmotion BM 26/2016-2017 

27 Konkurrenskraftpaketet genomförs 

Ltl Britt Lundbergs m.fl. budgetmotion BM 27/2016-2017 

28 Kursutbud i ”Ålands juridik” 

Ltl Britt Lundbergs m.fl. budgetmotion BM 28/2016-2017 

29 Säkrat TV-utbud och tillgång till play-funktioner 

Ltl Britt Lundbergs m.fl. budgetmotion BM 29/2016-2017 

30 Utbildningsinsats för barn med autismdiagnos 

Ltl Britt Lundbergs m.fl. budgetmotion BM 30/2016-2017 

31 Arbeta, studera och bo på Åland 

Ltl Britt Lundbergs m.fl. budgetmotion BM 31/2016-2017 

32 Jämställdhetspolitik 

Ltl Britt Lundbergs m.fl. budgetmotion BM 32/2016-2017 

33 Förvaltningschefstjänstens status 

Ltl Britt Lundbergs m.fl. budgetmotion BM 33/2016-2017 

34 Bolagisera högskolan på Åland 

Ltl Britt Lundbergs m.fl. budgetmotion BM 34/2016-2017 

35 Arbeta, studera och bo på Åland 

Ltl Britt Lundbergs m.fl. budgetmotion BM 35/2016-2017 

36 Åtgärder för att underlätta mottagande av kvotflyktingar 

Ltl Britt Lundbergs m.fl. budgetmotion BM 36/2016-2017 

37 Svenska språket 

Ltl Roger Nordlunds m.fl. budgetmotion BM 37/2016-2017 

38 Självstyrelsen i Helsingfors 

Ltl Roger Nordlunds m.fl. budgetmotion BM 38/2016-2017 

39 Totalt antal anställda 

Ltl Jörgen Petterssons m.fl. budgetmotion BM 39/2016-2017 
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40 Främjande av livsmedelsproduktion 

Ltl Jörgen Petterssons m.fl. budgetmotion BM 40/2016-2017 

41 Översyn av avbytarservicen 

Ltl Jörgen Petterssons m.fl. budgetmotion BM 41/2016-2017 

42 Sottunga 

Vtm Veronica Thörnroos m.fl. budgetmotion BM 42/2016-2017 

43 Förhöjd säkerhet på linjen Åva-Jurmo 

Vtm Veronica Thörnroos m.fl. budgetmotion BM 43/2016-2017 

44 Försämra inte vården för demenssjuka 

Vtm Veronica Thörnroos m.fl. budgetmotion BM 44/2016-2017 

45 Förnyelsebar produktion av energiutvärdering och program för rättvisa stödsystem 

Vtm Veronica Thörnroos m.fl. budgetmotion BM 45/2016-2017 

46 Konkurrensutsätta drift och underhåll av det allmänna vägnätet 

Vtm Veronica Thörnroos m.fl. budgetmotion BM 46/2016-2017 

47 Nytt tonnage till linjen Åva-Osnäs 

Vtm Veronica Thörnroos m.fl. budgetmotion BM 47/2016-2017 

48 Kortrutt 

Vtm Veronica Thörnroos m.fl. budgetmotion BM 48/2016-2017 

Ärendena upptas till behandling i samband med ärende nr 49 på listan. 

Remiss 

49 Förslag till budget för landskapet Åland 2017 

Landskapsregeringen budgetförslag BF 1/2016-2017 
Budgetmotioner BM 1-48/2016-2017 

Talmannens förslag är att ärendena remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Diskussionen är i år uppdelad så att vi idag inleder med en allmän diskussion om den 

ekonomiska politiken, självstyrelsepolitiken och liknande övergripande frågor i den 

allmänna motiveringen. Debatten inleds av lantrådet och därefter följer finansmi-

nistern. Slutligen hålls gruppanföranden enligt en ordning där opposition och majoritet 

varvas. Samtliga talare har idag 15 minuter till sitt förfogande.  

I morgon och på onsdag fortsätter debatten om de olika avdelningarna som presenteras 

av respektive minister. Avsikten är att regeringskansliets, finansavdelningens, social- 

och miljöavdelningens och utbildnings- och kulturavdelningens områden diskuteras i 

morgon tisdag medan närings- och trafikavdelningens områden diskuteras på ons-

dagen. 

Observera att endast en replik tillåts och att den ska rikta sig till huvudanförande. 

Nu till den inledande diskussionen 

Begärs ordet?  

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Bästa lagting, Åland är ett samhälle i framåtrörelse! Det är den allra 

första meningen i utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland och jag 

skriver under varje bokstav.  

Åland är ett samhälle som är både dynamiskt och välutvecklat. En samling 

öar och människor mitt i Östersjön som gör avtryck och intryck och som vin-

ner guld i både fotboll och mathantverk, som nomineras till Nordiska Rådets 



  

     

litteraturpris och som har utarbetat en utveckling- och hållbarhetsagenda 

som ska sändas till FN. 

Landskapsregeringen och samarbetspartierna moderaterna, socialdemo-

kraterna och liberalerna har nått det första uppsatta målet när det gäller 

landskapets ekonomi. Vi hade ett underskott mellan inkomster och utgifter 

som närmade sig 20 miljoner.  

Med 2017 års budget minskar underskottet avsevärt. Det är inte ansvars-

fullt att skjuta skulderna på nästa regering eller nästa generation. Det är på 

många sätt ett hårt och svårt arbete men en god offentlig ekonomi är en 

grundförutsättning för stabilitet, reformer och för att reellt utveckla självsty-

relsen. 

Självstyrelsen har flera frågor som är inne i ett avgörande skede på axeln 

Åland-Helsingfors. Där vi behöver vara starka i sak och argumentation. Till 

Valborg ska arbetet med självstyrelselagsrevisionen vara så färdigt att det i 

princip bara återstår verkställighet. Arbetet och insatsen från den åländska 

delen av kommittén är imponerande. Finlands social- och hälsovårdsreform 

måste neutraliseras för åländsk del, något annat är orimligt.  

När det gäller svenska språket hävdar vi vår rätt i ärende efter ärende: Vid 

lagstiftning, inbesparingar, effektiveringar och i digitaliseringen som görs på 

rikssidan. Svenska språket lyfts upp i alla sammanhang vid möten med 

ålandsministern och statsministern. I landskapsregeringens utlåtande över 

den finska social- och hälsovårdsreformen föreslår vi en språksanktionsavgift 

som är högre än kostnaderna är för att erbjuda tjänster på svenska.   

Parallellt med att få ordning och reda i finanserna drivs flera långsiktiga 

reformer och projekt som ska ge bärkraft in i framtiden. Kommunstrukturar-

betet pågår intensivt och diskuteras vid köksborden, på arbetsplatserna och i 

kommunernas fullmäktigen. Processen och reformen har ett enda syfte att 

göra Åland och de åländska kommunerna starka, robusta och ekonomiskt 

hållbara för att de i framtiden kunna ge en rättvis och effektiv service över 

hela Åland. Ge hela Åland förutsättningar att leva. På riktigt!  

Under senaste vecka har det varit särskilt intensiva diskussioner och ana-

lyser. Kommunförbundet, kommundirektörerna och oppositionen riktar kri-

tik. Men ålänningen, mannen och kvinnan på gatan, näringslivet och företa-

garna, lärarna, elevvården och tredje sektorn anser att det behövs förändring, 

att vi behöver nya och mera hållfasta strukturer. 

Parallellt med strukturarbetet har lagstiftningen som binder kommunerna 

analyserats. Flera högt prioriterade lagar som medför mindre byråkrati och 

större flexibilitet är under beredning. Landskapsregeringens viktigaste upp-

gift är att se till alla, se till helheten och varje medborgare, liten som stor. 

Talman! För att hela Åland ska leva måste det finnas ett livskraftigt nä-

ringsliv och ändamålsenlig infrastruktur. En regionalpolitik som ser lands-

bygdens möjligheter, förstår skärgården behov och som inser vikten av en 

stark centralort. Åland består av en funktionell helhet som utgörs av stad, 

landsbygd och skärgård. Det känns mycket förlegat och andas unkenhet att 

ställa regionerna mot varandra. Det är definitivt inget som bygger framtiden. 

Jag själv är född och uppvuxen i Mariehamn men har mina rötter och fötter i 

skärgården. Jag definierar mig varken som mariehamnare eller föglöbo. Jag 

är ålänning! 

För att stärka helheten, den ekonomiska, sociala och ekologiska bärkraf-

tigheten görs satsningar i infrastrukturen, butiksstöden stärks, metoder för 
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distansarbete och distansstudier utvecklas, företagaravdrag införs och upp-

handlingslagstiftningen förnyas. Investeringar görs också i välfärdens kärna 

inom utbildningen och inom ÅHS genom magnetröntgen och äntligen en ny 

geriatrisk klinik.  

Ungdomens hus är ett praktiskt sätt att utveckla en ungdomsgaranti och en 

mycket viktigt preventiv insats för att minska marginalisering och risken för 

drogmissbruk.  

Arbetsvärderingsprojektet fortsätter med full kraft och medel reserveras.    

 En väsentlig del i samhällsekonomin är ett starkt näringsliv, bärkraftig 

tillväxt och flera människor. Den nya ekonomin är grön oberoende av diverse 

presidentval. Landskapsregeringens tanke om att binda ihop politikområ-

dena miljö och näring är framtiden. Det framåtsyftande arbete som förs med 

livsmedelsstrategin, skogsbruksprogrammet och klimat- och energistrategin 

är viktiga komponenter. 

Vi behöver bli fler för att klara av att behålla den service vi har uppnått 

idag. Därför är inflyttning och återflyttning centralt. Där är deltagande i mäs-

sor men också högskolans attraktivitet viktigt. Vi behöver ha tillgång till olika 

typer av bostäder, en attraktiv arbetsmarknad, toppklass på barnomsorg och 

skola. Vi behöver en smidig och flexibel integration och inkludering med 

språk och arbete som drivande motor.  

Det som får ett samhälle att hänga ihop har ytterst med värderingar att 

göra. I takt med att den ekonomiska- och välfärdspolitiken kläms ihop i mit-

ten kommer allt mer i politiken att handla om värderingar.  Höger- och 

vänsterextremism, protektionism ställs mot öppenhet, frihet och tolerans. 

Jag hoppas att vi genom denna budget visar ålänningarna att vi tänkt på 

helheten, och att vi tar ansvar för framtiden, både genom att inte riva ner så-

dant som är bra och bygga vidare på sådant som behöver förändras.  

Åland är en fantastisk plats att bo på. Jag hoppar att vi genom vårt arbete 

kan se till att det förblir så.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Tack även till lantrådet för presentationen och den all-

männa inledningen på veckans remissdebatt. 

Jag väljer under den minut som står mitt förfogande att fokusera på 

den finska social, - regional, - landskapsreformen- vad man väljer att 

kalla det gigantiska paketet. 

Hur ser lantrådet på utvecklingen? Vi har värderingar som vårt sam-

hälle bygger på. Hur ser lantrådet på om Sipilä regeringen i Helsingfors 

väljer att fullfölja den så kallade sotereformen utan hänsyn till följderna 

för Åland? Hela vårt system kommer att hamna i gungning om man väl-

jer att slakta ner skattesidan för våra kommuner, vilket indirekt blir 

följden av hela reformen.  

Jag är också intresserad av hur lantrådet ser på begreppet, som hon 

använde, att kunna neutralisera reformens effekter på Åland. Vilka tan-

kar har lantrådet till den delen? Jag tror att lagtinget skulle vara intres-

serad av att ta del av de tankegångarna. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Underlaget till den finska social- och hälsovårdsreformen är ett 

dokument som omfattar 800 sidor, en stor packe med material. Land-



  

     

skapsförvaltningen har analyserat materialet. Så sent som i förra veckan 

gav vi ett utlåtande som jag rekommenderar lagtingsledamöterna att 

läsa. Där är vi väldigt starka, det ska vara neutralt, finansiellt och behö-

righetsmässigt. Vi för den linjen om ett övertagande av inkomstbeskatt-

ningen. Vi tänker absolut inte ge upp. Vi påminner om rikslöftena om en 

utredningsman.  

Vi säger klart och tydligt; vi accepterar det inte. Det är en linje som vi 

kommer att hålla fast vid. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, herr talman! Kollegan Harry Jansson berörde den frågan som jag 

tänkte ställa till lantrådet. Frågan tåls att ställas ännu tydligare. Jag be-

dömer att det här förslaget, som ligger nu från den finska regeringen till 

hälso- och sjukvårdsreform, är det absolut allvarligaste hotet vi har mot 

självstyrelsen på kort sikt. Frågan vi måste ställa oss här i lagtinget och 

som jag nu ställer till lantrådet och till regeringspartierna är: Vad gör vi i 

ett fall där den finska regeringen presenterar ett förslag till en ändring 

av självstyrelselagen där avräkningsgrunden justeras till 0,47, som jag 

tror att förslaget är? Jag menar att vi från lagtinget inte får ge några som 

helst signaler på att vi kommer att godkänna ett sådant förslag, om det 

kommer till lagtinget. Det är viktigt att regeringspartierna också har en 

tydlig linje i den frågan när de träffar regeringen nästa vecka. Därför 

ställer jag frågan rakt ut till lantrådet: Kommer regeringen att ge det här 

svaret till den finska regeringen, att man under inga omständigheter 

kommer att förorda ett godkännande av ett sådant förslag? 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Fullständigt självklart! Landskapsregeringens utlåtande är 

glasklart. Vi kommer inte att acceptera det här. Landskapsregeringspar-

tierna är helt eniga. Det är många som jobbar för den här frågan. Vissa 

inser den här frågan. Vi har en riksdagsledamot som gör allt för att få 

förståelse för att man inte kan köra över självstyrelsen. 

Det kommer att bli en behandling i riksdagen, det kommer att bli en 

behandling i grundlagsutskottet. Vi sparar överhuvudtaget inga resurser 

och ingen kraft på att motverka den här reformen så att den ska bli den 

neutral för Ålands del. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Lantrådet lyfte upp svenska språket väldigt förtjänst-

fullt och bedyrade att de lyfter upp det i alla sammanhang när de träffar 

politiker och tjänstemän på finska sidan. 

I budgetens allmänna skrivning står det inte ett ord om det svenska 

språket och landskapsregeringen ställningstagande vad gäller svenska 

språket. Det förvånar mig lite. Allt som har hänt under det här året som 

lantrådet har varit lantråd så har språkfrågan varit ganska stor och vä-

sentlig i politiken. Varför står det ingenting i budgeten om det svenska 



  

  131 

språket? På vilket sätt vet vi att landskapsregeringen bedriver en politik 

som syftar till det som lantrådet sade i sitt anförande? 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det skulle ha varit på sin plats att det under allmänna moti-

veringen skulle ha varit en sammanfattning om svenska språket och hur 

landskapsregeringen jobbar med den frågan.  

Vi jobbar genom språkrådet. En utredning från ÅSUB blev just klar 

där man visar på näringslivet svårigheter, vilket vi kommer att jobba vi-

dare tillsammans med näringslivet och företagarna. Inom ramen för 

Finland 100 år så tar vi ett åländskt perspektiv; med Ålandsrörelsen, 

med svenska språket. Vi diskuterar med lagtinget. Talmannen och jag 

har väldigt goda diskussioner om hur vi ska kunna nå fram för att väcka 

intresse och förståelse för det svenska språket. 

Som jag sade tidigare i en replik så har vi skrivit väldigt tydligt om det 

svenska språket i social- och hälsovårdsutlåtandet som vi skickar till 

finska riksdagen. Det kommer också att vara en väsentlig punkt på det 

strategimöte som landskapsregeringen har nästa vecka med den finska 

regeringen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Bästa lantråd, jag håller med lantrådet när hon säger att 

Åland är ett framgångsrikt och starkt samhälle. Det har det blivit tack 

vare ålänningarnas mycket hårda arbete, duktiga företagare och Ålands 

förmåga att sköta relationerna både österut och västerut under både 

lätta och svåra tider.  

Det som oroar mig nu, och de flesta ålänningar tror jag, och som san-

nolikt nu är den största politiska utmaningen på Åland, det är att vi har 

så dåliga politiska relationer österut med Finland. De är det sämsta vi 

haft, åtminstone under min tid som politiker och samtidigt har vi de 

största frågorna på gång; självstyrelselagsrevisionen, sotereformen, den 

ekonomiska politiken osv. För mig och för alla ålänningar skulle det vara 

bra att höra om lantrådet har någon plan eller strategi för hur vi kan 

hantera den här situationen så att vi får relationerna att bli goda och 

framgångsrika igen. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Jag skulle väl inte vilja påstå att relationerna dåliga. Under det 

här knappa året har vi haft otroligt mycket kontakter. Det som saknas, 

och det ger jag ltl Nordlund rätt i, är ju faktiskt resultat. Det lönar sig 

inte med artighetsfraser och att man viftar med självstyrelsen när det är 

intressant på något vis, utan det gäller att få resultat och där jobbar vi 

också på ett strukturerat sätt. Vi funderar mycket på hur det har sett ut 

tidigare, hur vi har jobbat gentemot Helsingfors och landskapsregering-

en har konstaterat att kontakter direkt med finska politiker är ovärder-

ligt. En liten sak i det sammanhanget är att vi tänker delta i Suomi Are-

ena. Vi har gott samarbete med representanter i folktinget. Nästa vecka 

ska vi ha strategimöte med den finska regeringen. 



  

     

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Talman! Det finns ett starkt stöd för jämställda löner och en kraftfull 

förväntan både bland oss politiker men också ute i samhället. Lantrådet 

sade att det finns medel reserverade för att möta effekterna av arbets-

värderingen, vilket i så fall är mycket bra. Jag önskar att lantrådet visar 

var de pengarna finns. I budgeten för 2017 finns 2 miljoner euro för att 

finansiera det som behövs efter de sedvanliga traditionella förhandling-

arna som förs med facken och som inte på något sätt hör ihop med ar-

betsvärderingsprojektet.  

Fru lantråd! Vilka medel avser fru lantråd? 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Arbetsvärderingsprojektet är ett trepartsprojekt. Landskapsre-

geringen har reserverat just de medel som ltl Lundberg tar upp. Trots att 

vi har en väldigt, väldigt stram budget så är arbetsfördelningsprojektet 

högt prioriterat. Finansministern kan säkert redogöra exakt. Själva pro-

cessen är inte färdig, det pågår förhandlingar och diskussioner inom 

förvaltningen och tillsammans med facken. Landskapsregeringen reser-

verar medel systematiskt och metodiskt för att sedan när förhandlings-

resultatet är klart, så ska vi kunna leva upp till de förväntningar som 

finns. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Idag garanteras närservice när det gäller skolan, barnom-

sorg och äldreomsorg ute i Ålands 16 kommuner. På vilket sätt anser 

landskapsregeringen att samma närservice kan garanteras med en eller 

några få kommuner? 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Bästa ltl Karlsson, vi har samma syfte fast vägarna ser an-

norlunda ut. Landskapsregeringens och regeringspartiernas syfte är att 

garantera närservicen, att se till att det finns barnomsorg, att se till att 

det finns butiker, att se till att det finns skolor och att se till att det finns 

äldreomsorg på hela Åland.  

Det som vi däremot tycker att man kan strukturera upp och samar-

beta kring är administration. Det betyder också att man blir starkare 

som större enheter när det gäller vikariesituationen inom äldreomsor-

gen och rekryteringen till elevvården och elevhälsan i grundskolan. 

Bästa ltl Karlsson, vi har exakt samma syfte och målsättningar.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Minister Mats Perämaa 

Tack, herr talman! Jag vill använda några sekunder av min taltid till att ge 

min uppskattning till lantrådet, mina kollegor och de grupper som stöder 
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landskapsregeringen för det synnerligen konstruktiva arbetet som har försig-

gåtts, det har gjort en finansministers arbete så mycket lättare. 

Ett framåtsyftande regeringsprogram har nu lett till en framåtsyftande 

första budget, den första hela årsbudgeten som den här landskapsregeringen 

avger.  

I regeringsprogrammet fanns en tydlig signal om en kraftsamling för att 

hantera ekonomin framöver så att vi kan få den att balansera, få den hållbar 

så att utgifter och intäkter möter varandra.  

Jag tror att denna regering torde vara en av de mest reformvilliga rege-

ringar som någonsin har funnits inom självstyrelsen. Det ser vi resultat av 

här.  

Innan jag går in på stommen i min presentation, sifferunderlaget och 

grunderna för förslaget, så vill jag ändå peka på några reformer och satsning-

ar för att ge en bild åt lyssnarna att en budget inte endast består av siffror, 

kalla fakta och sådant som är mindre intressant för den vanlige ålänningen. 

Vi har t.ex. satsningar på infrastuktur i den här budgeten. Vi går kraftigt 

framåt med hållbarheten. Vi hanterar integrationspolitiken via undervisning i 

svenska. Vi satsar på ungdomens hus. Vi satsar på skattesänkningar med ett 

företagaravdrag, pensionärsavdrag. Vi satsar på hälsovården via magnetrönt-

gen och geriatrin. Vi går framåt med kommunreformen. Vi satsar på konkur-

renskraft för företagen. Vi satsar på arbetsvärdering med jämställda löner. Vi 

satsar till och med på skärgårdsbutiker och vi står starka i självstyrelsepoliti-

ken.  

Herr talman! Budgetförslaget motsvarar det som den här landskapsrege-

ringen lovade och sade att vi ska göra i den tilläggsbudget som levererades i 

april detta år.  

Respektive verksamhet, avdelning, myndighet har levererat budgetförslag 

som står i paritet med de inbesparingsramar som landskapsregeringen ålade 

respektive verksamhet att ge budgetförslag inom. Det här är förstås bra. Det 

gör det möjligt för oss att leverera ett budgetförslag som detta.  

Nu är förslaget t.o.m. något lite bättre än det underskott som vi såg som 

prognos när vi kom med tilläggsbudgeten senaste vår, men i paritet med det 

som vi eftersträvade. 

Det första delmålet i landskapsregeringens regeringsprogram är att tren-

den med ett växande negativt årsbidrag och resultat måste brytas. Land-

skapsregeringen menar att vi nu levererar. Vi levererar en politik och en bud-

get som motsvarar regeringsprogrammet. Till den delen torde det knappast 

finnas några oklarheter, hoppas jag i varje fall.  

Konjunkturläget, innan vi går in på själva sifferunderlaget. Konjunkturlä-

get globalt är dessvärre sådant att tillväxten i den globala ekonomin har skri-

vits ner något sedan försommaren. Internationella bedömare bedömer att det 

finns en viss avmattning i den tillväxt som vi har haft. I år förväntas en global 

tillväxt på 3 procent ändå, medan det ändå finns förhoppningar om den ska 

öka nästa år. Tillväxten har mattats lite grann. 

Sverige har fortsättningsvis en stark ekonomisk tillväxt. Sverige har en hög 

nivå av företagsinvesteringar och en hög konsumtion hos hushållen. Det be-

döms ändå nu att högkonjunkturen i Sverige kan ha kulminerat. Tillväxten i 

år är 3,5 procent, nästa år kanske 2, 5 procent. Det är IMF, Internationella 

valutafonden som har gjort den här bedömningen. Det här kan påverka 



  

     

åländsk ekonomi i någon mån. Det kan hålla tillbaka efterfrågan på de tjäns-

ter och produkter som de åländska företagen erbjuder.  

I Finland har vi dessvärre en fortsatt svag efterfrågan på exportprodukter. 

Det höga kostnadsläget kan vara en av grundorsakerna. Vi har en låg investe-

ringstakt inom industrin som är en annan orsak. Tillväxten är bara 1,1 pro-

cent detta år, för att förmodligen sjunka nästa år.  

Den svaga tillväxten i Finland drivs av hushållens privata konsumtion samt 

inom expansion i byggsektorn, men annars är utvecklingen rätt svag. Det här 

syns direkt på klumpsumman. Svag tillväxt i Finland ger en svag tillväxt i av-

räkning. 

På Åland ser det ungefär liknande ut. Vi har en rätt svag tillväxtutveckling. 

Tillväxten följer i hög grad den finländska, just nu i varje fall. Jag rekommen-

derar att alla noggrant läser sidorna 5-9, i den allmänna motiveringen, som 

på ett tydligt sätt beskriver hur läget ser ut. 

Det är synnerligen viktigt att landskapsregeringen kan förstärka och be-

hålla konkurrenskraften i åländska företag. Landskapsregeringen bör vidta 

åtgärder och insatser som krävs, dels i förebyggande syfte men också i sam-

band med händelser att arbetsplatser hotas. Hanteringen av hotet med 

stängningen av chipsfabriken i Haraldsby må utgöra ett gott exempel där 

landskapsregeringen jämte många aktörer gjorde sitt allra yttersta för att 

rädda verksamheten på ett lyckosamt sätt som det visade sig.  

Avgörande framgångsfaktorer för ett fortsatt starkt Åland är fortsatt stark 

nettoinflyttning. Flera människor behöver flytta in än jämfört med att flytta 

ut. Sedan hjälper födslar till att hålla nettoeffekterna av detta på en god nivå. 

Vi behöver fortsatt låg arbetslöshet. Vi behöver en stärkt konkurrenskraft för 

företagen. Vi behöver ha ett rimligt skattetryck för invånarna. Vi ska ha en 

stegvis övergång till hållbarhet. Vi ska ha en fortsatt mycket stark reformvilja. 

Vi ska minska kostnaderna för offentlig administration för att därigenom 

trygga den offentliga serviceproduktionen. Vi har förväntningar av våra invå-

nare på en god serviceproduktion och den ska vi kunna leverera. 

Inkomstbilden i det budgetförslag som ni har framför er: Avräkningsbe-

loppet; Ålandsdelegationen har fastställt ett förskott på 223,9 miljoner euro, 

lite avrundat. Bedömningen i våras var 221 miljoner. Något lite bättre blev 

det, vi har en liten, liten tillväxt. Vi får komma ihåg att här räknar staten med 

att konkurrenskraftsavtalet ska ge effekter så att flera tiotals tusen nya ar-

betsplatser ska skapas i landet. Detta ska ge en viss effekt, inflödet av skatter 

också till statskassan och därigenom en något höjd avräkning.  

Vi får önska regeringen Sipilä lycka till med dessa planer. Vad vore bättre 

än att också landet Finland skulle få igång sina hjul på ett sätt som tryggar 

ekonomin för hela landet på sikt. Vi är ju, som bekant, väldigt beroende av 

det här. 

Skattegottgörelsen var däremot ett mycket trevlig besked för landskapsre-

geringen, att åländska företag och privatpersoner hade genererat så mycket 

skatt till skatteförvaltningen. Prognosen på intäkterna för 2017 var 9,5 miljo-

ner, och idag med slutförd beskattning kan det skrivas till ungefär 23,9 miljo-

ner euro. Med den preliminära analys som har gjorts av landskapsregeringen 

så beror huvuddelen av detta på ökade samfundsskatteintäkter på Åland, 

ökade kapitalskatteintäkter samt i viss mån källskatteintäkter, som kanske 

inte bara var till vår fördel där just denna post hade sjunkit på rikshåll. I varje 
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fall ett verkligt inflöde av betydligt mera pengar än beräknat till landskaps-

budgeten. 

Penningautomatföreningen. År 2016, i om den budget som vi lever under 

idag, har landskapsregeringen tagit ett faktiskt uttag ur PAF på 20 miljoner. 

Vi bedömer att det är skäligt att ta ut något lite mindre. Landskapsregeringen 

föreslår ett uttag på 15 miljoner euro.  

Det finns ett resultat av det ekonomiska system vi har, PAF-medlen hante-

ras som en skild del av budgeten. Vi har en effekt av det som något lättsamt 

kallas ”PAF-snurran” där tidigare budgeterade intäkter av PAF-medel, som 

inte har förbrukats och används, nu budgeteras in som en intäkt igen. 12,5 

miljoner euro av dessa intäkter totalt från PAF kommer via denna ”PAF-

snurra”. 

Det här systemet har vi för avsikt att ändra i framtiden. Det tar något år 

innan förordningar och alla system är på plats för att hantera det här. Det 

viktiga är att 12,5 miljoner av de intäkter som nu budgeteras är inte nya 

pengar, utan de kommer in i budgeten på nytt. Det är inte reella pengar in. 15 

miljoner av PAF-medel är nya pengar in i budgeten. 

Investeringsreserveringar, herr talman. Landskapsregeringen föreslår att 

de temporära intäkterna som en ökad skattegottgörelse ändå bedöms vara, de 

temporära intäkterna i PAF-snurran, att de tillsammans skulle hanterats 

budgetmässigt så att vi skulle göra en investeringsreservering för Vårdöbron 

på 8 miljoner euro. Vi vet att vi ska bygga en ny Vårdöbro, åtminstone majo-

riteten vet det. Att kostnadsföra en del av kostnaderna redan nu gör att av-

skrivningarna för samma projekt kommer att kunna budgeteras lägre framö-

ver. Det här underlättar budgeteringen framöver. 

Samma för den geriatriska kliniken, 10 miljoner i en investeringsreserve-

ring för att vi återbudgeterar PAF-medel i den här PAF-snurran. De pengarna 

har faktiskt tidigare budgeteras för geriatriska kliniken. Vi har de inte bara 

som en intäkt, utan vi reserverar pengar för kliniken som åtminstone majori-

teten tycker att vi ska bygga. 

Det här förslaget ger en likviditet som minskar med 13 miljoner euro. Jag 

har hört i den offentliga debatten att det har hävdats att nu är ekonomin i 

skick eller positiv. Vi har ett överskott om man inte skulle göra investerings-

reserveringar. Men fortfarande har vi enligt finansieringsanalysen ett negativt 

kassaflöde på cirka 13 miljoner euro. Likviditeten minskar om vi ska genom-

föra, vilket vi ska, de här projekten som vi pratar om. Vårdöbron kommer att 

börja kosta pengar redan nästa år. 

Vi har alltså en minskning av likviditeten på 13 miljoner euro. I slutet av år 

2017 så kommer vi att ha en likviditet på 31 miljoner euro kvar. Då behövs 

ingen faktisk upplåning 2017. Hur det blir i framtiden beror på vilka investe-

ringsbeslut som fattas. 

Herr talman! Det kan hända att jag överskrider tiden något, om det tillåts. 

Kommunerna. Det lades ett förslag av finansministern, mig, tidigare om 

att minska landskapsandelarna med 1,5 miljoner för kommunerna. Då hade 

landskapsregeringen den uppfattningen att staten skulle genomföra konkur-

renskraftsavtalet så att skattesänkningarna skulle ske inom ramen för stats-

beskattningen. Men så blev det sedan de facto inte. Man valde att sänka skat-

ten inom ramen för den kommunala behörigheten i stället. Eftersom vi har 

sagt att vi ska genomföra konkurrenskraftavtalet på samma sätt som i riket, 

eller på ett motsvarande sätt, så föreslår landskapsregeringen att de skatte-



  

     

förändringar som skett på rikshåll inom den kommunala sektorn också ska 

genomföras här. Det här ger ett negativt inflöde av skattepengar till kommu-

nerna på 3,7 miljoner euro, medan lönerna, om avtalet går i hamn, sänks med 

ungefär 2,4 miljoner euro. Det ger ett negativt netto på 1,3 miljoner för kom-

munerna, vilket landskapsregeringen avser att kvitta mot tidigare aviserade 

besparingar på 1,5 miljoner euro. 

De skatteförändringar som detta medför kommer lagtinget att få ta ställ-

ning till mera specifikt och precist via ett lagförslag som landskapsregeringen 

kommer att anta enligt planerna på torsdag så att paketet ligger på lagtingets 

bord på måndag.  

Här finns ändringar inom kommunalskatten som gör att det införs ett före-

tagaravdrag. Det blir ett arbetsinkomstavdrag som höjs. Grundavdraget höjs 

vilket gynnar låginkomsttagare. Pensionsinkomstavdraget höjs, vilket gynnar 

pensionärer. Ersättningsprocenten för hushållsavdrag höjs. Det här är ett 

välbehövligt konkurrenshöjande paket också för åländska förhållanden. Det 

här kräver, inte till alla delar men till många delar, ändringar i vår kommu-

nalskattelagstiftning.  

Det finns några kostnadsförändringar som behöver nämnas. I det här bud-

getförslaget ingår drygt 2 miljoner euro för potter som kopplar ihop med ar-

betsvärderingen som ett resultat av Tehystrejken 2014. Det är en kostnads-

ökning av personalkostnader på 2 miljoner euro. Landskapsregeringen bud-

geterar exakt och precist såsom strejkavtalet gav upphov till. 

Talmannen 

Talmannen måste påminna om tiden. Vi har 15 minuter. Ni har snart pratat i 18 minu-

ter.  

Minister Mats Perämaa 

Jag ska bara kort säga att landskapsregeringen därutöver föreslår att vi tar 2 

miljoner mindre ur pensionsfonden vilket stärker fonden framöver.  

Avslutningsvis, det kanske viktigaste som nu pågår är att landskapsrege-

ringen och lagtinget står starka i frågan om social- och hälsovårdsreformen 

på rikshåll som hotar omfattningen av vår behörighet. Till den delen har 

landskapsregeringen varit väldigt tydlig. Tack. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Lantrådet lämnade över frågan till finansministern 

om finansieringen av arbetsvärderingen. 

 Vi vet att kvinnans euro idag är värt 80 cent knappt och att det görs 

arbetsvärdering över hela landskapsförvaltningen. När arbetsvärdering-

en går i mål behöver den ha medel reserverade för att kunna rätta till de 

orättvisa löner som bidrar till att det idag är 20 procents skillnad mellan 

kvinnors och mäns inkomster. När kommer regeringen att fondera me-

del för att kunna genomföra arbetet med jämställda löner? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Landskapsregeringen följer till punkt och pricka de avtal 

som landskapsregeringen kommit fram till tillsammans med arbetsta-

garparten bl.a. i frågan om Tehystrejken 2014. Landskapsregeringen har 

som kraftsamling att få balans i ekonomin, få balans mellan utgifter och 

intäkter. Här finns den stora tryggheten i att vi år 2020, då det ska fin-
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nas löneprogram och ett slutfört arbetsvärderingsprojekt, kommer att 

ha ekonomi för att hantera också lönebetalningarna. Det är det som är 

tryggheten i det hela. Tryggheten ligger inte i att man föreslår nya utgif-

ter som bara försvårar att vi hanterar det här i framtiden. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Finansministern har en märklig sifferexercis i resultaträk-

ningen på sidan 13, eftersom han har en post på reserveringar på minus 

18 miljoner. Om vi hänger med på den exercisen så kan man konstatera 

att om man i denna budget skulle ha fått lika lite skatteintäkter som man 

fick 2016 så skulle den här budgeten ligga på minus 29 miljoner, alltså 

12 miljoner sämre än 2016. Det är faktiskt ett misslyckande i så fall av 

den här ekonomiska politiken. På vilket sätt kommer man att avskriva 

sedan i resultaträkningen när året är klart 2017? Kommer man att göra 

ett för allt eller kommer man att ha det en tid mellan 20-40 år?  

Minister Mats Perämaa, replik 

Svaret på den specifika frågan är att när man reserverar medel för en in-

vestering så följer man det avskrivningsprogram som finns, men då till 

en lägre summa så det ger en viss lättnad under ett stort antal år. Jag 

kan inte se någonting märkligt i detta. Jag ser att ltl Karlssons småler 

över det här beskedet, men det här är det korrekta och riktiga. 

Ifall vi inte skulle ha haft en temporär ökning av intäkterna via PAF-

snurran som jag beskrev, via skattegottgörelsen, då skulle det inte ha 

funnits utrymme att göra reserveringar på det här sättet. Då hade man 

fått ta kostnaderna längre fram istället, vilket hade gjort det svårare för 

framtida regeringar att få budgetekonomin i balans.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Det passar bra att jag fick replik efter kollegan Runar 

Karlsson eftersom även jag är lite förbryllad över den kreativa budget-

teknik som landskapsregeringen tillämpar i resultaträkningen, sam-

manställningen av det hela. Kan inte finansministern medge att det är 

lite exceptionellt att göra en investering på 18 miljoner och därmed teo-

retiskt lånar för en reservering? Vi ser på analyseringsanalysen på sidan 

160 att det de facto inte behövs några lån under 2017. Tvärtom, kassa-

flödet, i motsats till finansministerns utsaga, kommer nog att stärkas. Vi 

ser ju inte den aktiviteten i investeringarna, särskilt inte i de två stora, 

att det ens skulle kunna bli fråga om lån. Därför har vi valt att lägga en 

mycket exceptionell motion, om att bemyndigandet av upptagandet av 

lån inte ska beviljas av lagtinget. 

Talmannen 

Tiden är ute! 



  

     

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Vi som har varit intresserad av ekonomi har genom åren 

här i landskapspolitiken pratat om behovet av att inte låta skattegottgö-

relsens väldigt varierande intäkter vara en del av de årliga fortlöpande 

driftutgifterna. Man har gärna sett att de variationerna kan användas för 

tillfälliga uppgifter, så har det resonerats. 

Nu lämnar landskapsregeringen ett förslag som motsvarar de här 

tankegångarna, som jag själv uppfattar som väldigt sunda och goda. Det 

är temporära höjningar. Vi ska komma ihåg att skattegottgörelsen var 

nere på 3 miljoner euro för bara något år sedan och nu 23,9 miljoner. 

Det här är ett gott sätt att använda pengar för investeringar. Det förut-

sätter ändå också att centern i grunden är för att vi bygger en ny Vårdö-

bro just nu.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Jag är glad för att finansministern och regeringen till 

punkt och pricka följer det Tehyavtal som gjordes. Det avtalet blev näst-

an med blod, svett och tårar till för ett tag sedan, från bägge sidor. 

Jag tycker att det kan vara orsak att diskutera den här reserveringen 

som har gjorts, för det finns de facto ett överskott på 5,8 miljoner i bud-

geten för 2017. Den här regeringen har valt att satsa de pengarna på re-

serveringar på Vårdöbron och den geriatriska kliniken. Det är avskriv-

ningar som sträcker sig 30 år och kanske t.o.m. 40 år framåt i tiden. Fi-

nansministern sade själv att i Tehyavtalet har vi kommit överens om att 

vi år 2020 ska ha jämställda löner och det kommer att kosta ganska 

många miljoner. Varför tog man inte chansen nu när det de facto finns 

ett överskott på 5,8 miljoner att göra reservering också för detta? Det 

skulle öka trovärdigheten för oss alla. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Driftsinvesteringar är mer problematiska än investerings-

reserveringar enligt grunderna för hut vi budgeterar i varje fall. Vi ska 

komma ihåg att den driftsreservering som gjordes i bokslutet för 2015 

om 1 miljon extra för ÅHS, för att t.ex. hantera problematiken vård ut-

anför Åland, den fick inte något godkännande av revisorn i varje fall. 

Det finns en skillnad, speciellt i frågan om driftsreserveringar för pro-

jekt som man inte riktigt vet vad de är i framtiden. De kan kosta mycket 

pengar jämfört med för investeringsreserveringar som är specifikt pro-

jekt som det beslutas om just då. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, herr talman! Om man tittar snabbt på budgeten, vilket man ska 

göra om man tar sig an den, så ser man att verksamhetskostnaderna 
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minskar med några miljoner, det är ju förstås positivt och det ska fi-

nansministern ha all heder för. 

Samtidigt ser man att personalkostnaderna ökar med 2,9 miljoner. 

Det kan man förstås motivera genom att man köper färre tjänster uti-

från.  

Om vi ser långsiktigt på landskapets ekonomi och de sparmål som re-

geringen har satt upp, kan vi fortsätta med en sådan utveckling där per-

sonalkostnaderna tillåts att öka framöver? Om svaret på den frågan är 

nej; har landskapsregeringen det som krävs för att gå in och vidta åtgär-

der i personalstyrkan för att uppnå de sparmål man har satt upp? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det har den här regeringen, om någon, det vågar jag 

hävda. Kostnadsökningen på personalsidan sammankopplar till det som 

vi har diskuterat här tidigare, Tehystrejken. Hur positivt det ändå var, 

hur rätt det är att vi har potten för jämställda löner så ökade personal-

kostnaderna med drygt 2 miljoner på årsbasis. Det får vi leva med, vi 

måste spara på annat sätt för att ha råd att finansiera detta.  

Sedan höjer vi pensionsavgiften för att föra över mera medel till pens-

ionsfonden för att trygga den på sikt. Det finns ansvarsfullhet där också. 

Det är självklart att vi inte kan låta personalkostnaderna stiga när vi 

sparar på allt annat. Det går inte ihop på lång sikt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Tack minister Perämaa för anförandet. Jag vill göra en 

kort reflektion kring Ålands hälso- och sjukvård. Landskapsregeringen 

aviserar nu investeringar i storleksordningen 6,7 miljoner. Jag ifrågasät-

ter inte om det är rätt eller fel. Men jag vill gärna veta hur diskussionen 

har gått eftersom man i samma andetag stänger ner en av våra speci-

alavdelningar för demenssjuka, trots att man vet att antalet är kraftigt 

ökande och vi har årligen 50 nya fall. Är investeringarna viktigare för 

den här landskapsregeringen än verksamheten och människorna? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Inte alls! Det är verksamheterna som är de viktiga. Loka-

lerna är ingenting om det inte finns en god personalstyrka och en god 

omsorg och hälsovård innanför dessa väggar, det är det viktigaste. 

Det torde stå klart för alla att vi behöver ha nya, mycket bättre, ut-

rymmen för geriatrin. Det kommer vi att kunna åstadkomma via det 

som landskapsregeringen förespråkar. 

Frågan om stängningen av demensavdelning, av många onda ting så 

valde landskapsregeringen, på förslag av ÅHS styrelse, att vi gör det här. 

Men det betyder absolut inte att vi inte ska ta hand om dem som lider av 

demens också i framtiden, förhoppningsvis på ett ännu bättre sätt än ti-

digare. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 



  

     

Ltl Mikael Staffans, replik 

Tack, herr talman! Tack ministern för ett mycket föredömligt anförande 

som redovisade hur våra finanser ser ut framöver. 

I debatten har det förekommit en del ifrågasättanden. Bara för att få 

ett förtydligande; hur är det med skattegottgörelsen? Är inte det incita-

mentet viktigt för att kunna planera investeringar och reservera för 

framtida investeringar? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Landskapsregeringen har lagt förslaget och så länge vi 

fungerar inom ramen för dagens ekonomiska system, förhoppningsvis 

ser vi någonting annat 2022, är det skäl att betrakta en kraftigt ökande 

skattegottgörelse som en temporär intäkt på det viset att man använder 

medlen för investeringar och inte för kontinuerlig långsiktig drift.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Britt Lundberg 

Herr talman! En budget definieras som en prognos över framtida planerade 

ekonomiska händelser. Genom att göra en budget så sätter man upp mål för 

hur man tänker använda och fördela sina pengar.   

Regeringen presenterar hur man vill använda Ålands pengar men är för-

siktiga med att formulera mål och beskrivningar om vart samhället är på väg. 

Det är första gången som centern inte är med och gör upp landskapets 

budget och vi kan notera att vi trots det ser tydliga avtryck av vår förda poli-

tik. Regeringen kan dra nytta av våra inbesparingar inom skärgårdstrafiken 

och flitpengen baserar sig på 2015 då vi aktivt var med i regeringen.  

Det märks dock tydligt att centern inte är med i regeringen eftersom pri-

märnäringarna och livsmedelsindustrin som ÅSUB uppger som en av krisnä-

ringarna inte ägnas några åtgärder och att förhastade sparåtgärder föreslås 

inom sjukvården.  

Självstyrelsen ägnas nästan ingen uppmärksamhet och det svenska språket 

utelämnas helt i regeringens ambitioner. 

Budgeten innehåller något vi befarar är en lek med siffror istället för att 

tydligt och transparent visa på hur vårt ekonomiska läge är. Regeringen re-

serverar nämligen pengar som inte finns och ger på det sättet en bild av att 

ett sämre läge än vad vi de facto har och som dessutom skapar osäkerhet 

istället för framåtanda. 

Vi ser också att trenden att inte tillåta den offentliga sektorn att öka med 

denna regering nu är bruten - lönekostnaderna tillåts öka som en följd av fler 

anställda.  

Vi vet att 2016 blir ett rekordår gällande narkotikabrott och att vi nu har 

den lägsta befolkningsökningen på 20 år. Aktuella frågor som borde belysts i 

budgeten och mötts med resurser för kraftfulla åtgärder. 

Vi har också fått en budget överlämnad till lagtinget som inte känns färdig 

och ordentligt genomarbetad. Språket är slarvigt, som ett exempel används 

”fastlandet” i den allmänna motiveringen, ett begrepp som inte används inom 

självstyrelsen, istället borde Finland eller riket användas i den allmänna mo-

tiveringen. Det kan verka petigt men är viktigt eftersom begreppen är för dis-
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kussion i Ålandskommittén och om inte Ålands regering har respekt för be-

greppen, varför ska då Finlands ha det.  

Ett annat exempel är att man på upprepade ställen talar om dagis när vi 

antar att det är barnomsorg som avses. I flera textstycken så blandas begrepp 

ihop så att det är mycket svårt att följa vad regeringen egentligen har för tan-

kar. Minister Perämaa har nog inte skrivit igenom budgeten för att få den en-

hetlig och sammanhängande och kanske knappast ens läst igenom hela bud-

geten ordentligt innan han föredragit den för sina kollegor.  

När regeringen Sjögren presenterade sitt handlingsprogram ställde vi en 

rad frågor som fick svaret att regeringen ber att få återkomma i tilläggsbud-

get. I tilläggsbudgetsdebatterna har vi fått svaret att regeringen återkommer i 

ordinarie budget. Nu har vi budget 2017 för behandling och kan konstatera 

att regeringen fortsätter att knuffa de stora frågorna framför sig och svaren 

får vänta ytterligare.  

Socialvårdslagstiftningarna som är oerhört viktiga för vårt samhälle och 

rättssäkerheten för ålänningarna får vänta, projektet Kommunernas social-

tjänst får vänta liksom landskapsandelsreformen. 2018 skriver regeringen att 

dessa frågor ska hanteras – det är upp till två år fram i tiden.  

Vad vill centern då? Centerns ledord är jämställdhet, trygghet och hela 

Åland.  

Alla människor – kvinnor och män har samma värde. Vi vet dock att detta 

inte syns i kvinnornas lönekuvert och att vi har stora orättvisor när det kom-

mer till pensioner.  

Vi noterar att arbetet med arbetsvärdering för lika lön för likvärdigt arbete 

fortsätter. Det arbetet stöder vi, däremot är det oerhört viktigt att de orättvisa 

löner som uppdagas sedan kan rättas till. Därför vill vi att landskapet ska 

fondera medel så att det finns pengar öronmärkta för detta när resultatet 

finns. Det sämsta tänkbara är att vi får klarhet i vilka orättvisor som finns 

utan att kunna åtgärda dem. Nu finns det ett gyllene tillfälle att göra den här 

fonderingen. Jag hoppas att landskapsregeringen kan lägga prestigen åt sidan 

och visa att vi menar allvar med detta arbete mot jämställda löner. 

Vi vill också ha en transparent och en verklig bild av det ekonomiska läget. 

Vår bedömning är att budgetens verkliga resultat är på plus 5 887 000, me-

dan regeringen uppger efter en reservering av 18 miljoner att underskottet är 

drygt 12 miljoner. En budget ska vara ärlig och det är stor skillnad om det 

finns 6 miljoner euro eller om det saknas 12 miljoner. Vi ber utskottet att 

noggrant granska detta budgeteringssätt och om det verkligen har stöd i lag.  

Vi frågar oss också varför inte resultat av det aviserade konkurrenskrafts-

paketet aviseras i budgeten? 2,2 miljoner har vi räknat ut att det rör sig om. 

Vi vill inte heller vara med och verka för ytterligare skattehöjningar i våra 

kommuner. Vår bedömning är att ålänningarna aldrig har betalat så mycket 

skatter som nu, ändå föreslår regeringen en ”kvittning” med tänkta ned-

skurna landskapsandelar, pengar som aldrig har varit inne i kommunernas 

finanser, mot att kan inte kompenserar kommunerna för det skattebortfall 

som beror på ökade avdrag som görs i Finland sammanhängande med kon-

kurrenskraftspaketet.   

Vi visar respekt för kommunernas självstyrelse, vi vill att hela Åland ska 

leva och föreslår därför att vi kompenserar kommunerna för avdragen som 

regeringen väljer att låta gälla även i de åländska kommunerna så att barn-

omsorgen, skolan och äldreomsorgen och de sociala åtagandena kan skötas 



  

     

på ett fortsättningsvis lika gott sätt utan att medborgarna ska lastas med yt-

terligare skattehöjningar och mindre pengar i plånboken för konsumtion som 

håller vårt samhälle igång.  

Många krångliga ord, men kort om gott vill vi säkerställa att skillnaden 

mellan kvinnors och mäns löner ska minska. I våra kommuner är det flest 

kvinnor som arbetar. Barnomsorg, skola och äldreomsorg, tillsammans med 

de sociala frågorna, utgör tillsammans 80 procent av kostnaderna. Detta ska 

fortsättningsvis kunna fungera och ge alla ålänningarna trygghet i sin vardag 

över hela Åland.  

Vi tycker också att det är olyckligt att frågan om mottagande av kvotflykt-

ningar ska ställa människor mot varandra. Vi erfar att det ofta finns en vilja 

att ta emot kvotflyktingfamiljer i kommunerna men att den ekonomiska ut-

maningen kan utgöra ett hinder för annars positiva kommuner att våga fatta 

beslutet och påta sig ansvaret. Vi tror att våra kommuner har goda förutsätt-

ningar att på ett personligt och nära sätt välkomna en ny familj med annan 

bakgrund och bjuda in den i gemenskapen. Vi vill därför att regeringen skap-

ar ett regelverk och återkommer i tilläggsbudget med ett ökat anslag för att 

underlätta för kommuner att ta emot kvotflyktingar. 

Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och vi vet att våra vattentäkter 

successivt blir sämre. Regeringens 265 000 euro ska användas till administ-

rativa insatser, bra så men för vattenkvaliteten behövs medel för att konkret 

kunna göra åtgärder. För detta äskar vi 100 000 euro. 

Livsmedelsindustrin är en av de branscher som av ÅSUB lyft som är inne i 

en tuff period. Regeringen skriver att primärnäringarna tillsammans med den 

nära sammankopplade livsmedelsindustrin som helhet har stor betydelse för 

den åländska ekonomin i det åländska samhället, miljön och landskapet. 

”Övergripande målsättning för lantbruket och livsmedelsproduktionen är 

hållbar, ekonomisk och smart utveckling som bidrar till en tillväxt på 

landsbygden inom de gröna näringarna”. Det håller vi med om, men trots 

dessa vackra och viktiga ord så saknas insatser för att ta livsmedelsindustrin 

och de tillhörande primärnäringarna ur den tuffa period som de nu verkar i. 

Vi driver därför på en förändring av LBU-programmet så att vi kan nå större 

hållbarhet i livsmedelsproduktionen. Ett exempel på hållbarhetsbroms som 

finns i dagsläget är att det inte finns möjligheter för en enda jordbrukare till 

att växla till ekologiskt jordbruk – och det kan väl inte regeringen och rege-

ringspartierna vara nöjda med och bra stillasittande konstatera.  

De i de närmaste omänskliga arbetsförhållanden som råder på våra mjölk-

gårdar idag har fått löfte från regeringen att ska mötas med åtgärder. Vi vet 

idag att det är på gränsen till omöjligt att hitta de privata avbytarföretag som 

ursprungstanken skulle avlasta gårdarna. Ansvaret är nu regeringens att hitta 

lösningar på detta och presentera åtgärder för att förstärka mjölknäringens 

konkurrensförutsättningar. 

Alla har rätt till en intressant undervisning i grundskolan. Barn med aut-

ismdiagnoser har ofta många starka förmågor men även individuella be-

gränsningar som de själva och även deras föräldrar behöver stöd för att upp-

täcka och metoder för att de kan fungera på bästa tänkbara sätt. Det är svårt 

att hinna utröna begåvningar och svårigheter och finna strategier för att ta 

dem tillvara i det dagliga vanliga arbetet. Vi föreslår därför att det borde gö-

ras en samlande insats för hela Åland för dessa barn. En utbildningsinsats 

som kan vara tillfällig för att ge bästa förutsättningar för att sedan fungera i 
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den traditionella undervisningen, men det ska också finnas förutsättningar 

för att genomgå hela sin skolgång här om det behövs.  

Herr talman! Efter alla motgångar som Åland haft under det senaste året i 

förhållande till regeringen i Helsingfors finns det orsak att fundera över hur 

åländska frågor ska hanteras i statsförvaltningen. Kunskapen om Åland har 

under åren successivt minskat inom statförvaltningen i takt med att även 

kunskaperna i det svenska språket har blivit sämre. Nära kontinuerliga gärna 

dagliga kontakter på olika plan är förstås oerhört viktiga och måste priorite-

ras ytterligare. Vi föreslår att regeringen ingår förhandlingar med regeringen 

i Helsingfors om att införa åländska tjänstemän inom vissa nyckelministerier 

i Helsingfors som bevakar och tar tillvara självstyrelsens intressen.  

Regeringens budget nämner inga åtgärder för de språkliga utmaningar 

som finns och tenderar att öka i kontakten mellan självstyrelsen och stats-

makten. Vi föreslår därför att Ålands regering i samarbete med Finlands re-

gering utarbetar en strategi för hur svenska språket ska tryggas i kontakterna 

mellan självstyrelsen och statsmakten. 

Herr talman! Det här är i korthet centerns synpunkter på budgeten och 

förslag till att göra budgeten bättre. Vi vill passa på att visa vår uppskattning 

för satsningen på ungdomens hus och ser fram emot att få tydligare redogö-

relse för hur målen mot de ungas ökade psykiska ohälsa ska minska och lind-

ras.  

Vi uppskattar också regeringen backat och kommit till insikt om att inbe-

sparingarna på de sociala utbetalningarna inte ska genomföras utan att de 

tydligt kan lokaliseras och motiveras.  

Vi gläds även åt magnetresonanskameran och att vår kamp för Guttorp fått 

gehör, även om vi ställer oss tveksamma till den aviserade turisitskatten men 

vi följer med intresse hur förslaget utvecklas. 

Vi vill också tacka för att vi i år fick budgeten för genomläsning samtidigt 

med media. Det gav oss en extra helg att arbeta med den och har givit oss 

bättre förutsättningar för att förbereda oss för debatten och komma med åt-

gärder för att komplettera budgeten och göra den bättre.  

Ännu bättre skulle det vara om regeringen först skulle presentera sin bud-

get och att tiden för att skriva finansmotioner skulle börja löpa efter det. Det 

är kanske värt att fundera på inför framtiden.  

Vi har haft ambitionen att hålla antalet finansmotioner så få som möjligt 

för att tydligt visa vad vi vill. Vi kan konstatera att alla finansmotioner kom-

mer från oppositionen, vilket tyvärr sedan alla tider är tradition i vårt parla-

ment.  

I Finlands riksdag är det inte alls ovanligt att riksdagsledamöter motion-

erar trots att de hör till regeringspartierna, detta utan att det blir något hot 

om regeringskris. Det är ett sätt att visa för väljarna var man inte fått gehör 

för sina ambitioner och ofta är det motioner som berör ens egen region. Det 

ger också väljarna en möjlighet att följa upp hur ens favoritpolitiker uppfyller 

sina löften från valkampanjen. Jag tror det skulle vara viktigt att vi funderar 

vidare på dessa frågor för att göra politiken mer intressant för allmänheten 

och för väljarna att följa sin politikers arbete.  

Herr talman! Vi har fler motioner och förslag till förbättringar som inte 

ryms med i gruppanförandet. Våra förslag kommer ytterligare att presenteras 

och fördjupas under debatten. Tack för ordet! 



  

     

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Har centerns ekonomiska politik kört i diket?  

När jag tittade tillbaka så var våra regeringskollegor, centern, med 

och tog beslutet om grundbudgeten. Den här grundbudgeten för 2017 

innehåller en sänkning av kostnaderna med 2,4 miljoner euro. 

Jag läste igenom motionerna. Jag ser att det finns fyra motioner som 

direkt, konkret från centern berör anslagen; motion nr 24, 26, 32 och 

44. Det är ökningar med 100 000 euro, 1,3 miljoner, 1 miljon och 

600 000 euro. Totalt 3 miljoner i direkta ökningar av anslagen. Från 

centern finns det inga motioner som innehåller direkta minskningar i 

anslagen. Det finns ytterligare motioner som ska öka anslagen senare. 

Har centerns ekonomiska politik kört i diket? Vi har inte råd med allt! 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Svaret är enkelt; nej! Vi följer de aviserade ramarna. Vårt 

förslag bygger på ett årsbidrag på 5,3 miljoner euro. Det är alltså en ök-

ning av ramarna med 300 000 euro. Dessa 300 000 räknar vi med att få 

kvittade om vi skulle vi ha möjlighet att göra en total prioritering av 

budgeten, men nu har vi utgått ifrån det som landskapsregeringen har 

prioriterat. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Ltl Britt Lundberg sade i centerns gruppanförande 

att det finns ingenting för primärnäringarna. Ingenting kunde vara mera 

felaktigt. Här finns ett nytt Mat-Åland, en livsmedelsstrategi för ett 

framtidsanpassat jordbruk offentliggörs i december, här finns 1,2 miljo-

ner i investeringsstöd och LBU-program, rådgivning osv. fortsätter som 

tidigare.  

Om jag förstår ltl Lundberg rätt så vill hon ha åtgärder i likhet med 

det som ges till riket för krisstöd eller borgensgarantier från staten för 

lån till jordbrukare. Där har vi med riket en behörighetsfråga som har 

pågått en tid. Antingen måste man vinna eller förlora när det gäller 

självstyrelsepolitiken och att hålla på sina principer där, eller så måste 

man avvakta med den här frågan tills den är löst på ett riktigt sätt. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag tycker inte att man behöver se världen så svartvit. Men 

vill vi ha ett vackert Åland, vill vi ha livsmedel producerade på Åland, 

vill vi ha företag som bygger på livsmedel så måste ju maten produceras 

någonstans. Det är för producenternas skull som vi protesterar. Vill man 

idag växla från konventionellt jordbruket till ekologiskt jordbruk så 

finns det inga medel för det. Därför tycker vi att man borde ändra i LBU-

programmet för det. 

Landskapsregeringen har också lovat att frågan kring avbytarservice 

måste lösas, eftersom den privata modellen som jobbats fram inte visar 

sig fungera. En lösning kan inte komma av sig själv. Landskapsregering-

en måste ta ansvaret på sig och se till att det kommer fram en lösning. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Talman! Jag blev lite fundersam när ltl Lundberg pratade om reserve-

ringar hit och reserveringar dit. Varför vill centern nu skjuta finansie-

ringen för den geriatriska kliniken och för Vårdöbron på nästa generat-

ion istället för att kostnadsföra det nu? 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Ltl Sundblom har inte tolkat det jag har sagt på rätt sätt. Ingenstans i 

anförandet sade jag att vi inte vill förverkliga Vårdöbron eller den geria-

triska avdelningen. Däremot frågar vi oss om det bygger på korrekta re-

gelverk att reservera pengar för 2017, pengar som inte finns. Det är detta 

som vi frågar efter och som vi ber att finansutskottet reder ut. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag har noterat i den offentliga debatten att dels kommun-

förbundet och dels centerpartiet befarar att kommunerna kommer att 

höja skatterna som ett led av den politik som landskapsregeringen för i 

form av konkurrenskraftsavtalet och de skattesänkningar som följer 

därvidlag. Jag uppfattar det som att de allra flesta kommuner kommer 

att behålla skatteöret på samma nivå, så rapporteras det i offentligheten. 

Någon kommun kanske höjer skatten, någon kommun kommer att 

sänka skatten så som det talas om nu. Det här betyder att vi sannolikt 

får skattesänkningar på ungefär 3,7 miljoner euro totalt sett via de av-

drag som landskapsregeringen föreslår. Det är ändå en ganska kraftig 

skattesänkning som väl motsvarar det som diskuterades i samband med 

allmänna avdraget för tio år sedan när det var frågan om 4,5 miljoner. 

Ganska kraftiga skattesänkningar! 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Talman! För det första så har inte kommunförbundet någon möjlighet 

att bemöta det som sägs här. Det är bra om vi håller debatten till de som 

kan bemöta.  

Däremot har centerpartiet och jag i mitt gruppanförande sagt att vi 

befarar att de åtgärder som landskapsregeringen nu gör gentemot 

kommunerna pressar kommunerna att på sikt höja skatterna. För nu 

kommer man med ett underskott på 1,3 miljoner som man inte har räk-

nat med i sina prognoser för skatterna. Kan minister Perämaa lova att 

det kommer en åtgärd ifall någon kommun måste höja sina skatter pga. 

det, så är vi nöjda med det svaret.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 



  

     

Ltl Roger Eriksson, replik 

Talman! Centern anser uppenbarligen att ekonomin är i skick i motsats 

till de flesta partier här i lagtinget. Om så är fallet, varför sjunker då lik-

viditeten med cirka 13 miljoner euro? 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det är mycket populärt att lägga ord i andras mun här. Vi 

har inte sagt att ekonomin är i skick. Den här budgeten skulle visa ett 

överskott på 5,9 miljoner euro om man inte hade med de här reserve-

ringarna. Vi tycker det är väldigt viktigt att man visar precis transparent 

just vad den här budgeten innehåller. Orsaken till att vi tycker att reser-

veringarna inte är bra att göra är att vi inte är säkra på att det följer re-

gelverket. Vi tycker att det är viktigt att vi följer regelverket och inte 

konstruerar en verklighet utan att vi visar transparent hur ekonomin ser 

ut.  

Däremot finns det enorma utmaningar att ta itu med. Vi antar att det 

finns en strategi för dem och vi antar också att vi under budgetmotion-

erna kommer att få en redogörelse för hur den strategin ser ut till de de-

lar det inte tydligt framgår i texten i budgeten. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! En investeringsreservering är ett ansvarsfullt sätt att förbereda 

sig för kommande års betydande investeringar. Ltl Lundberg har klar-

gjort att centern inte vill bevilja investeringsreservering, men föresprå-

kar däremot en driftsreservering som revisorerna inte ställer sig så posi-

tiv till. Här har ltl Lundberg diskuterat huruvida olika reserveringar föl-

jer regelverket. Hur kan centern å ena sidan föreslå en driftsreservering 

men samtidigt ställa sig tveksam till investeringsreservering som är ku-

tym enligt affärsbokföringen? 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Ingenstans i mitt anförande har jag framfört att vi ska göra 

driftsreservering. Ingenstans! Däremot har jag föreslagit att det ska fon-

deras medel. Förslaget är att man t.ex. på samma sätt som man fonderar 

medel i pensionsfonden kunde ha en fond i relation till den, där man 

fonderar pengar för de framtida jämställda lönerna. 

När det gäller driftreserveringen så om finansutskottet hittar stöd för 

att det är fullkomligt okej att göra den här typen av reserveringar så då 

vet vi det och får ett svar, men vi önskar ett svar på det. I så fall är vi för-

vånade över att man reserverar pengar för Vårdöbron och för geriatriska 

men inte för jämställda löner.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag blev förvånad över påståendet att en del viktiga reformer 

får vänta. Ledamoten påstod att socialvårdslagarna får vänta. Men jag 

vet att avdelningen är absolut i full gång och jobbar med hela det här 
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paket och det skedde inte under den förra mandatperioden när centern 

satt vid makten. 

Ledamoten påstod att landskapsandelsreformen får vänta. Jag vet att 

den genomförs och ska träda ikraft, förhoppningsvis 2018 och det sked-

de inte när centern hade ansvar för landskapsandelsreformen.  

Däremot håller jag med om att KST får vänta, för den lagen är till-

kommen efter en kompromiss där faktiskt centern var pappa till den 

kompromissen. Det medförde att vi fick en så otydlig lag så att ingen 

tjänsteman kan tolka vad lagen egentligen säger. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det jag har gjort, bästa vtm Eriksson, är att ha läst budge-

ten. I budgeten framkommer precis de fakta jag har framfört. Nu försö-

ker jag bläddra i talman Johan Ehns budget här, men eftersom jag inte 

har mina egna noteringar så är det svårt att hitta de exakta sidorna. Det 

är bara att läsa budgeten, vtm Eriksson, så finns dessa tre reformer no-

terade för framtiden. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! En rak fråga som borde gå ganska lätt att ge ett rakt 

svar på: Vad är prislappen för centerns finansmotioner? 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Om ltl John Holmberg hade lyssnat på mitt svar på ltl Pe-

tri Carlssons fråga, som var i det närmaste identisk, så räknar vi med ett 

årsbidrag på 5,3 miljoner. Då utgår vi exakt ifrån den budget som land-

skapsregeringen har lagt. Utöver det så har vi en ökning på 300 000 

euro. Vi anser att om vi skulle få göra omfördelningar i landskapets 

budget så skulle vi klara av att hitta 300 000 euro att spara in. Så 

samma ramar. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Herr talman! Återigen får vi höra centerns gamla trötta devis: ”Hela 

Åland ska leva”.  

Regeringen pratar om ett bärkraftigt Åland och ett rättvist Åland. Vi 

pratar om att hela Åland faktiskt kan leva på riktigt, som lantrådet sade. 

Varför ska vi ha detta? Ja, för medborgarnas skull, för utvecklingens 

skull. Historien visar på att landsbygden utarmas redan som det är nu. 

Vi behöver göra något åt det här. Så ser vi på saken. 

Jag vänder mig emot att det beror på ekonomiska skäl för vissa kom-

muner att inte ta emot en endaste familj när det gäller kvotflyktingar. 

Jag tror att det är ett svepskäl. Med de statliga stöd som finns så tycker 

jag att det är en dålig ursäkt.  



  

     

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det var inte mycket i det där replikskiftet som var riktat till 

mitt anförande. Bedömningar över vad andra gör får ltl Wikström gärna 

göra i andra forum.  

Jag gladde mig åt att lantrådet har övertagit ”Hela Åland ska leva” 

från centern. Det var en bra invit och ett erkännande för det arbete som 

vi har gjort under alla år i regeringen.  

Förhoppnings nu, med garantin för både butiker, skolor, omsorgshem 

och socialvård på hela Åland, så tror jag att vi är väldigt nära varandra.  

Nu börjar vi komma ned på den här fem procenten av de kommunala 

utgifterna, dvs. vad det kostar att administrera kommunen, som kom-

munfrågan börjar handla om. Jag tror att vi för länge sedan borde ha 

landat där utan att vi skulle behövt ha så väldigt många hundratusen 

lappar i utredningar. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Nina Fellman, replik 

Talman! Det gläder mig att centern nu delar landskapsregeringens om-

sorg om kommunernas flyktingmottagande, särskilt när det gäller kvot-

flyktingar. Min uppfattning är att problemet inte handlar om ekonomi. 

Staten finansierar en väldigt stor del, nästan 100 procent, av de kostna-

der som uppstår för kommunerna. Det handlar dels om vilja, dels om 

kunskap om hur man går tillväga och vilka problem man möter. När det 

gäller kunskapslyftet så jobbar landskapsregeringen och landskapsrege-

ringens integrationssamordnare väldigt fokuserat med samordning, in-

formation och med att bygga nätverk. Mycket har redan hänt bara ge-

nom att man har börjat jobba med frågan. 

I det lagförslag som lagtinget behandlar just nu, fonden för inrikes 

säkerhet, finns det dessutom mera medel för kommunerna att söka för 

kvotflyktingmottagning. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Igen är det en fråga som kommunerna borde svara 

på och inte jag, när ministern gör en bedömning här av vad kommuner-

na tycker. Vi har tolkat att ekonomin är en orsak. Ifall ekonomin är or-

saken så vill vi motverka det för att inte ställa människor ifrån varandra.  

I regeringens budget ser vi inga direkta konkreta åtgärder för att un-

derlätta att ta emot kvotflyktingar. Det står väldigt lite i budgeten, men 

om jag förstod lantrådet så har landskapsregeringen som ambition, vil-

ket man har lagt åt sidan, att vara med och göra asylbedömningar som 

är finländsk behörighet, men det har bedömts att det inte behövs.  

Det andra var att man skulle ha mera administrativa resurser här för 

att samordna osv.  

Vi tror att det skulle vara bra att man skulle hjälpa kommunerna rent 

ekonomiskt i de här frågarna.  
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mikael Staffans, replik 

Tack, herr talman! Jag hörde att ledamoten funderade på frågan om att 

göra jordbruket mera hållbart och då skulle man omfördela medel så att 

det ekologiska jordbruket skulle öka. Innebär det då att centern menar 

att det traditionella, lokalt producerade, jordbruket inte är ett hållbart 

jordbruk? 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Ltl Mikael Staffans, nej självklart inte! Men däremot som 

regelverket är just nu och som pengarna fördelas inom landskapsrege-

ringen så finns det inte möjlighet för en enda jordbrukare, som skulle 

önska att övergå till ekologiskt jordbruk, att göra det. Det är det som vi 

efterlyser. Vi vill förstås gärna att den som vill bli ekologisk jordbrukare 

ska ha möjlighet att bli det, men det sätter dagens regelverk stopp för 

och där vill vi ha en förändring.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Jag kan försäkra ltl Lundberg att den här regeringen verk-

ligen värnar om skyddet av allt vatten, både dricksvattentäkter men 

också havsvatten.  

Just nu pågår en av de absolut viktigaste lagstiftningsåtgärderna på 

Åland; en total översyn av vattenlagen som ska följa både vattendirektiv, 

marina direktiv och som ska skydda våra vatten.  

Ltl Lundberg vill höja anslaget för konkreta åtgärder trots att det nu 

pågår flera konkreta åtgärder än på mycket länge för att förbättra vat-

tenkvaliteten. Nu tas en VA-vattenplan fram, Leadermedel finns till 

våtmarker, PAF-medel finns att använda både på miljöbyrå och till före-

ningar och organisationer. Jag tycker att problemet är att fler borde vilja 

genomföra konkreta åtgärder, inte att det saknas medel och pengar. 

Man måste läsa hela budgeten ltl Lundberg.  

Ltl Britt Lundberg, replik 

Det är mycket välkommet om regeringen anser att det som står i budge-

ten för 2017 är tillräckligt när det gäller vattenkvaliteten. Är det på det 

sättet så är det väldigt bra. Vi befarar att det inte riktigt är så, för vi har 

faktiskt en kris just nu när det gäller tillgången på rena vattentäkter.  

Dessa 265 000 euro som upptas i budgeten är väldigt administrativa. 

Jag följer ambitiöst med de planer som görs och grunden för ett mycket 

gott arbete är lagd. Förhoppningsvis ska det avisera i betydligt snabbare 

takt nu. För att vi inte ska riskera att bli utan rent vatten under tiden så 

skulle det behövas några konkreta åtgärder till. Men kan ni garantera att 

det inte kommer att bli så med de åtgärder som finns så är vi förstås 

glada. Men vi befarar att det faktiskt inte riktigt kommer att räcka.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 



  

     

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Jag håller med ltl Lundberg om att det behöver sättas in 

krafttag för att hindra knarkets spridning på Åland.  

Jag håller inte med om att det inte nämns i budgeten hur. På sidan 75 

i budgetens detaljmotivering kan man läsa att en av Ålands polismyn-

dighets inriktningsmål för 2017 är bekämpning av narkotika. ”Bekämp-

ning av narkotika i samhället prioriteras högt och polisen ska arbeta 

effektivt för att minska tillgången till narkotika”. Det står också att po-

lisen ska arbeta effektivt för att minska tillgången på narkotika samt att 

samarbete stärks med andra myndigheter. Det ska förbättras mot tullen 

och polisen i Sverige för att förhindra införsel av narkotika Åland.  Vad 

menar ltl Lundberg med att det inte alls finns något skrivet i budgeten 

om hur dessa krafttag ska göras? 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Vi är nu inne i ett rekordår som vi lämnar bakom oss när 

vi går in i 2017. Det behövs extra ordinära åtgärder under 2017 för att få 

bukt och då behövs det extra resurser. Polisen själv har talat om att det 

är klart att de kan prioritera om och då gör de så mycket de kan. Men 

vill verkligen få bukt med det här så skulle det behöva göras en omprio-

ritering bland alla pengar i budgeten för att faktiskt stärka polisens möj-

ligheter att ta krafttag mot detta. Det är detta som avses.              

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Finansmotion nr 30 har första undertecknare ltl Britt Lund-

berg. Den handlar om elever med autismdiagnoser. Jag håller med i sak, 

men absolut inte vägen mot målet. Jag tror och jag har också fått det ve-

rifierat av de föräldrar som har barn med autismdiagnoser att de vill att 

barnen ska integreras. De vill inte ha en undervisning som segregerar 

dessa elever och absolut inte det som sägs i motionen om att natur-

bruksskolan skulle vara en bra plats. Det stämmer absolut inte alls! 

Det bästa är att eleverna finns i de normala undervisningsgrupperna, 

alternativt att man utvecklar en grupp för autismdiagnos under trä-

ningsundervisningens vingar. Där finns en samlad kompetens. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det är mycket glädjande att vi är på väg mot samma mål. 

Det räcker väldigt långt. Jag har inga problem att stryka meningen med 

naturbruksskolan. 

Vi skrev dit detta, egentligen för att vi skulle ge ett svar på om man 

här skulle fråga var den skolan skulle vara. Regeringen har haft som mål 

att tala om var specialyrkesundervisningen ska vara, i folkhögskolan. Då 

tänkte vi svara på samma sätt och ge samma modell.  

Synen angående var och på vilket sätt undervisningen ska ske, så hål-

ler jag helt med om att det optimala är att den ska vara helt integrerad i 

skolan. Men problematiken är att vi behöver samlade resurser, precis 

som lantrådet sade här inledningsvis.  



  

  151 

Målet med alla kommunutredningar vi gör just nu kanske är att 

kunna ha möjlighet att samla resurser kring t.ex. autism på ett ställe. Då 

är frågan hur man ska lösa det rent praktiskt. Vi har skärgårdsbarn och 

barn som bor i randkommuner. Men jag är säker på, bara regeringen vi-

sar en god vilja nu, att vi kan hitta en lösning på det här redan efter den 

här behandlingen i finans- och näringsutskottet. 

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.  

Minister Tony Asumaa, replik 

Tack, herr talman! Centern och ltl Britt Lundberg lyfte upp budgetmot-

ion nr 30, som tidigare nämndes, speciella utbildningsinsatser för barn 

med en viss form av funktionsnedsättning. Det som är viktigt för de bar-

nen med funktionsnedsättning är att de upplevs som vilka barn som 

helst. De har lite speciella behov, lite andra behov än vad vi tycker att är 

normala behov. Därför är det otroligt viktigt att just dessa barn finns i 

den sociala kontexten, i sina hemkommuner i sina egna skolor.   

Här ska man nu då gå in för en modell att en viss grupp barn med 

funktionsnedsättning ska plockas ur den kommunala skolan, placeras på 

naturbruksskolan och alla dagens resurser i specialklasserna ska plockas 

ur kommunerna. Varför denna modell? 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Så här tydligt som minister Asumaa försöker beskriva vår 

budgetmotion har vi inte fått i text, vare sig i tilläggsbudgeten eller i 

skrift i budgeten, när det gäller barn som ska få specialyrkesutbildning. 

Jag hoppas verkligen att vi får en grundläggande redogörelse för hur den 

kommer att se ut när minister Asumaa nu är så mån om att beskriva ex-

akt hur det här ska bli.  

Om ni lyssnade på mitt tidigare replikskifte så är själva formen inte 

det viktigaste nu, utan det viktigaste är att vi omedelbart kommer till en 

form för att ta tillvara dessa autismbarns styrkor. Det kan handla om att 

alla lärare som jobbar med barnen är med dem en vecka för att få de ska 

få sina styrkor och svagheter lokaliserade, för att lärarna och föräldrarna 

tillsammans i den normala undervisningen ska kunna stöda barnet max-

imalt möjligt. Det handlar inte om någon träningsundervisning.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson 

Talman! Landskapsregeringen har tillsammans med förvaltning och underly-

dande myndigheter med stor målmedvetenhet och gemensamma krafter ut-

arbetat föreliggande budget. Medvetna om att välmående finanser, barn och 

ungas utvecklingsmöjligheter, ett framgångsrikt näringsliv och människors 

sysselsättning lägger grunden för fortsatt stark utveckling av det åländska 

samhället. Med ekonomin i skick kan också kommande generationer fortsätta 

välfärdsbygget som inleddes i ett tidigt skede i självstyrelsens historia och 

som har fortgått fram till våra dagar.  Vi har all anledning att känna stolthet 

över vårt Åland. 



  

     

För ett år sen inledde jag vårt gruppanförande med att regeringen har att 

förvänta sig blod, svett och tårar. Centerledamöter gick i taket över att jag an-

vände det välkända begreppet som ju är ett citat av Winston Churchill. 

Nå, med facit i hand är det bara att konstatera att jag hade rätt, arbetet 

med att få budgeten i balans innebär en hel del både tårar och svett om än 

inte så mycket blod. 

Landskapsregeringen visar med sin budget att de menar allvar med sina 

mål om en hållbar ekonomisk utveckling. Den som tar på sig ansvaret att 

trygga ekonomin på sikt och få ordning på finanserna har ingen lätt uppgift. 

Många är emot och en hel del människor drabbas när nedskärningar genom-

förs, det är ofrånkomligt. Liberala gruppen välkomnar dock att landskapsre-

geringen strävar efter att genomföra de svåra inbesparingarna så att mjuka 

värden och människor i utsatta positioner drabbas mindre. 

Vår landskapsregering segar på i uppförslut, medvinden är obefintlig sna-

rare får de arbeta sig upp i snål motvind.  

Förutom ekonomin finns det svåra utmaningar att tackla. Vi har en själv-

styrelserevision under arbete och vi har stora frågor på agendan i förhållande 

till Finland. När det gäller de ”utrikespolitiska frågorna” har vi allt att vinna 

på att samla oss kring gemensamma strategier och på bred front arbeta för 

vettiga lösningar.  

Så arbetar vi i Ålandskommittén och där vill jag ge cred till alla partier här 

i lagtinget att det finns en vilja och målmedvetenhet från alla att vi tillsam-

mans ska uppnå så goda resultat som möjligt. Det arbetet tar sikte på att 

skapa bra möjligheter för nuvarande och kommande ålänningar. Även om vi 

just nu är inriktade på att få ett smidigt och tidsanpassat självstyrelsesystem 

för framtiden glömmer vi inte att systemet är medlet för att kunna fortsätta 

bygga det åländska samhället så att människorna här har ett bra liv med goda 

förutsättningar.  

När det gäller andra självstyrelsepolitiska frågor finns det oftast en gemen-

sam linje som utkristalliseras i arbetet i självstyrelsepolitiska nämnden. Ändå 

används en del av de frågorna som slagträn i den politiska debatten, i syfte att 

komma åt vår regering. Jag förstår att det är lockande att använda sig av de 

problem som lagras som heta kol på lantrådets huvud. Sällan har väl så 

många svåra frågor varit aktuella samtidigt. Men minns att regeringarna 

kommer och går och nya konstellationer får ta över problemen som Åland har 

i förhållandet till Finland, eftersom alla dessa frågor är långkörare. Därför 

behöver vi samla oss kring gemensamma lösningsmodeller och dessutom är 

vi starkare om vi samlar oss. 

En sådan fråga är svenska språket. Under många perioder har svenskan 

gått kräftgång i Finland, och förvaltning, regering och riksdag får allt mer up-

penbara problem att sköta självstyrelsen på svenska som de en gång i tiden 

åtog sig att göra för att få behålla överhögheten över Åland. 

Det är ett problem som måste lösas av myndigheterna i Helsingfors vilket 

vi nu vid flera tillfällen påpekat för våra gäster från Finland. 

Den i särklass största frågan i övrigt just nu är den s.k. sotereformen ef-

tersom upplägget innebär stora inskränkningar i självstyrelsesystemet. Det 

handlar alltså inte enbart om ekonomiska transaktioner utan om att självsty-

relsen urholkas om planerna sätts i verket. 

Landskapsregeringen har därför med självstyrelsepolitiska nämnden i ryg-

gen valt att gentemot regeringen i Helsingfors argumentera för att behörig-
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heten över hela inkomstbeskattningen ska överföras till lagtinget. Alla andra 

modeller som diskuterats för att lösa de problem som uppstår för självstyrel-

sen av Sotereformen innebär inskränkningar i självstyrelsens nuvarande an-

svarsområden.  

Det är också logiskt att personbeskattningen, som vi redan har när det gäl-

ler kommunalbeskattning, utvidgas till att gälla också den statliga personbe-

skattningen. Samtliga partier i lagtinget står således bakom ett övertagande 

av beskattningsbehörigheten till den delen. Samtidigt vet vi att det finns ett 

stort motstånd i riksdagen mot att Åland ska få en utvidgad skattebehörighet. 

Märkligt i sammanhanget är till den delen att vissa politiker i Finland nog 

kan tänka sig skattebehörighet för de landskap som ska bildas inom sotere-

formen, men att samma politiker inte accepterar att den enda självstyrda reg-

ionen i Finland skulle få bestämma över sina skatter själv. Det kallar jag en 

politisk kullerbytta! Eller kanske till och med en rejäl volt?  

Landskapsregeringens övergripande mål är en bärkraftig helhet och en 

hållbar utveckling. Arbetet för den hållbara utvecklingen genomförs på bred 

front. Till den här delen visar landskapsregeringen med konkret handling att 

de menar allvar med att olika grupper och aktörer ska involveras.  

För att Åland ska vara bärkraftigt på sikt behöver vi arbeta tillsammans 

och dra åt samma håll. Ensam är inte stark och våra gemensamma resurser 

sinar.  

Ska vi lämna över ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle 

till kommande generationer behövs åtgärder nu. Därför arbetar landskapsre-

geringen vidare med flera olika reformer och projekt. Låt mig nämna några. 

Kommunreformer. Landskapsandelssystemet har beretts under flera års 

tid nu ska det genomföras. Lagberedning sättas igång och förhoppningsvis 

sjösättas till 2018, vilket också står i allmänna motiveringarna. 

Kommunsamgångar. Efter många år av diskussion går arbetet vidare mer 

konkret. Ett stort antal seminarier har genomförts där kommunfolk involve-

rats, just nu får många ålänningar säga sitt i en bred enkätundersökning. 

Landskapsregeringen jobbar vidare efter att de som genomfört utredningen 

lämnar sin slutrapport. Jag har förstått att det fortsatta arbetet ska ha en 

parlamentarisk förankring. Ingen vet idag var vi landar, hur kommunindel-

ningen ser ut i framtiden, men allt fler ålänningar höjer sin röst för en för-

ändring även om det finns starka konservativa krafter som motsätter sig för-

ändringar, särskilt här i lagtinget inom oppositionen. 

KST blev ett riktigt problembarn! Den kompromiss som ingicks under 

förra mandatperioden blev inte bra. Lagen är fortfarande i kraft men ger inga 

klara svar varken till tjänstemän inom landskapsförvaltningen eller i kom-

munerna. Det är en oerhört otillfredsställande situation, och till den här de-

len förväntar vi oss att landskapsregeringen reder ut begreppen och kommer 

med besked om hur den fortsatta processen ska se ut. Det är inte en bra situ-

ation att kommunfolk ställer frågor som ingen riktigt kan svara på. 

En stor och viktig reform som nu är ordentligt på gång är arbetet med soci-

alvårdslagarna. Under förra mandatperioden reformerades en del av Finlands 

socialvårdslagar. Eftersom landskapet till stor del har blankettlagar och lag-

tinget inte antog den nya lagstiftningen blev det som ett vacuum här i land-

skapet. Socialkanslierna brottas nu med ett otydligt och svårtolkat regelverk. 

Nu ska det här redas upp. KST i all ära, det handlar mer om organisation, 



  

     

vem som gör vad. Men grunden för all social service vilar i substanslagarna 

som säger vad som ska göras och hur det ska verkställas.  

Inom utbildnings- och ungdomssektorn är fler viktiga reformer eller pro-

jekt på gång. 

Grundskolelagen ska revideras och moderniseras. Den är ett viktigt in-

strument för att ge barn och unga en bra start i skolan och för att garantera 

en utbildning av god kvalitet. 

Studerande och elever med särskilda behov och deras speciella problem 

lyfts fram särskilt på gymnasienivån. Landskapsregeringen tar nu tag i frågan 

och söker lite nya vägar bland annat genom ett närmare samarbete mellan 

gymnasiet och folkhögskolan. 

Ett stort problem i vårt samhälle för många grupper är att det är lätt att 

falla emellan olika serviceenheter och -former. Vi har många kommuner, 

landskapet, staten, föreningar och andra aktörer som ansvarar för männi-

skornas service och stöd. Det är inte alltid lätt att veta vart vi ska vända oss 

med våra behov och människor bollas emellan de olika aktörerna. För männi-

skornas bästa och för att vi ska ta till vara våra resurser på ett bättre sätt be-

hövs mer samordning och samarbete. 

Därför är projektet med ungdomens hus ett helt fantastiskt initiativ. Här 

tas konkreta tag för att göra livet lite lättare för många ungdomar. Det i sig 

innebär ytterligare ett steg mot ett mer hållbart Åland. 

Samordning, samarbete och kompetenshöjning som planeras för vården 

och omsorgen om de äldre är ett annat gott exempel på hur Åland kan bli 

bättre genom att använda de gemensamma resurserna på ett bättre sätt. Ett 

kunskapslyft inom det geriatriska området behövs, allt fler blir äldre och 

människors livskvalitet och delaktighet i samhället kan förstärkas med ge-

mensamma krafter. 

Slutligen om skärgårdens behov av kommunikationer. Vi har nu pratat i 

åratal om kortrutt. Vi vet att skärgården inte överlever om vi inte ser till att vi 

kan upprätthålla en välfungerande trafik. Vi vet också att dagens trafiksystem 

är dyrt och blir svårt att bekosta på sikt. Eftersom vi också vet att utbyggnad 

av kortrutt kommer att minska driftsutgifterna, närma fasta Åland till skär-

gården, binda samman skärgården, skapa bättre förutsättningar för arbete 

och boende i skärgården måste vi komma vidare och konkretisera planerna. 

Och det gör nu landskapsregeringen genom att förverkliga östra Föglö. 

Jag inledde med ett citat av Winston Churchill. Jag ska avsluta med ett an-

nat citat av Churchill, som ju var en erkänt underfundig ordvändare. 

Så när det gäller landskapsregeringens ansträngningar att få ordning på 

ekonomin och trygga ett bärkraftigt hållbart Åland vill jag påstå att vi ännu 

inte sett slutet på landskapsregeringens arbete. ”Det är inte ens början på slu-

tet, men kanske är det slutet på början.” 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, fru talman! Vtm Eriksson beklagade sig över bristande kvalitet på 

KST-lagen och resonerade kring hur svårt det är att förverkliga den i 

praktiken.  

Jag har fortfarande ett mysterium som bekymrar mig väldigt mycket. 

Varför väljer liberalerna att förverkliga KST-lagen som den ligger nu? Vi 

ser hur man från hela Åland vänder sig till oss och begär ett enat barn-

skydd för hela Åland, samtidigt väljer regeringen att låta KST-lagen som 
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den ligger vara vägledande för det fortsatta arbetet. Varför driver inte li-

beralerna den linje som vi drev tillsammans i oppositionen, att lyfta över 

de här områdena till landskapet så att vi skulle får ett enat barnskydd? 

Varför har man övergett sin politik på det här området? Vi ska komma 

ihåg att också centern drev den här linjen och hade det som förslag före 

de gick in i den förra regeringen. Tittar man på det så har vi kanske till 

och med en majoritet eller åtminstone haft en majoritet för ett sådant 

förslag här i lagtinget och ändå väljer inte liberalerna att pröva den lin-

jen. Det är ett stort mysterium för mig. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är inget mysterium, för det var en lag som lagtinget antog 

under slutet av den förra mandatperioden. Att börja riva upp befintlig 

lag när ett arbete är igångsatt, det är inte alldeles enkelt när man kom-

mer in som ny i regeringen. Vi konstaterade att det här en lag som lag-

tinget antagit. Då var vi motståndare till det, nu försöker vi göra det 

bästa möjliga i enlighet med den lag som föreligger.  

Sedan är inte hela den här processen klar. När det gäller alla olika re-

former inom den kommunala sektorn så kommer pusslet att se an-

norlunda ut när vi har nått målet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Det talas om parlamentarisk förankring, vilket förstås är 

värdefullt. Enda orsaken till att det är värdefullt är om man har en mål-

sättning om att få ett långsiktigt hållbart resultat. Att arbetet ska leda till 

någonting som sedan kan hålla under många generationer regeringar, så 

att det finns en parlamentarisk förankring. 

Men om man har en ambition, att man har bestämt sig för hur man 

vill ha det och man går in i parlamentariskt arbete, förankrar det och 

konstaterar att båda sidorna inte tycker lika, då är det ganska värdelöst 

att ha en parlamentarisk förankring.  

Det som jag vill ge som vägkost är; vill man ha parlamentarisk för-

ankring så måste också regeringen ha en öppenhet så att man kan nå ett 

resultat som är hållbart och gäller under långa tider. 

Jag är glad över att Ungdomens hus ska vara konkret så att det inte 

blir någon samling för administrativa föreningar, utan att det faktiskt 

handlar om barnet i centrum. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

När det gäller landskapsandelsreformen så finns det en parlamentarisk 

grupp som har jobbat med reformen i många år. Nu går arbetet vidare in 

i lagstiftningsprocessen. 

När det gäller kommunstrukturen så har det varit ett brett upplagt 

arbete där kommunfolk har varit involverade i otaliga seminarier. 

Kommunfolk har fått vara med och säga sitt, ålänningarna får säga sitt 

och lagtinget har vi flera olika tillfällen sagt sitt i olika debatter som vi 

har haft. Det kommer att bli kommundebatter i lagtinget, högst antagli-

gen när utredarna kommer med sitt förslag och då kommer det att fin-



  

     

nas utrymme för olika politiska diskussioner för att hitta en gemensam 

väg framåt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, fru talman! Det verkar vara populärt idag att lägga åsikter i andras 

mun. Vtm Eriksson sade uttryckligen här för en stund sedan ”att alla 

partier här i lagtinget är för ett övertagande av beskattningen”. Visserli-

gen är Åländsk Demokrati inte ett parti men en lagtingsgrupp och vi är 

inte för övertagande. Däremot har vi talat om att vi är för att behålla 

skatter på Åland eller att justera den summan som man har nu. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Tack för det påpekandet. Självstyrelsepolitiska nämnden, som 

är det utrikespolitiska organet här i lagtinget, fungerar gentemot land-

skapsregeringen. Landskapsregeringen kommer till självstyrelsepoli-

tiska nämnden och förankrar sina tankar och planer. Min bedömning är 

att det i nämnden har funnits en stor enighet att man nu jobbar vidare. 

Redan när vi i lagtinget behandlade redogörelsen för året före så 

skrev nämnden i den här riktningen och då hade vi också en debatt här i 

lagtinget. Men jag kom inte ihåg att ltl Toivonen då vid det tillfället pro-

testerade mot de här tankarna. Det är noterat. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Vtm Viveka Eriksson lyfte igen bekymret med svenska 

språket mellan myndigheterna på Åland och i Finland och påpekade att 

det är kräftgång för svenskan i Finland. Det är helt riktigt. 

Vi hade en debattkväll där landshövdingen påpekade att problemet 

kommer att öka i framtiden mellan myndigheterna. Hur och när tänker 

man säga stopp? Hur långt kan det gå att man bara pratar och påpekar 

detta mellan olika politiker? Var går gränsen för att landskapsregering-

en säger stopp, att det här accepterar vi inte längre? Det får inte vara på 

det här viset. Det är dock Finland som ska stå för de här tjänsterna och 

se till att vi får en service för svenska. Vi bara pratar men vi kommer 

aldrig riktigt med något konkret, att här går gränsen. Vågar vi sätta ner 

foten någon gång och säga att nu är det tillräckligt? 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag vill nog påstå att man i diskussioner med myndigheter på 

finska sidan säger stopp. Budskapet har framförts vid flertal tillfällen, 

att ansvaret ligger på rikets myndigheter. Det är inte längre Ålands sak, 

det är Finland som har åtagit sig att sköta självstyrelsen på svenska och 

det ligger på Finland att se till att klara av det. 

När landskapsregeringen och lagtinget har gäster har vi varit väldigt 

tydliga i den här frågan och det vet jag att tidigare landskapsregeringar 

också har varit. Det här är en väldigt, väldigt svår process. Problemet är 
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inte ovilja från finska myndigheter, utan problemet är att svenskan allt-

mera viker undan och försvinner och då har man inte de kunskaperna.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det råder en väldig obalans i den åländska politiken för till-

fället upplever jag. Precis som vtm Eriksson sade när det gäller revision-

en och det parlamentariska arbetet så gör oppositionens representanter 

allt för att det ska bli så bra som möjligt för Åland. 

När det gäller arbetet i självstyrelsepolitiska nämnden är det på 

samma sätt, vi hjälper till allt vad vi kan för att det ska bli bra lösningar 

för Åland och bra idéer ska komma fram från oppositionen. Vi försöker 

vara konstruktiva hela tiden, vi delar med oss av det vi kan och försöker 

förbättra saker och ting. 

Samtidigt har centern riksdagsledamoten, vi har BSPC ordförande, vi 

har President i Nordiska rådet som också kan hjälpa till på olika sätt. 

Men här hemma, i den interna åländska debatten, här i Ålands lagting 

när vi diskuterar åländska frågor; lagframställningar, reformer osv. så är 

det blankt nej. Här är vi oinformerade, vi är okunniga och outbildade. 

Inte en millimeter har den här regeringen hittills kommit till mötes an-

gående något förslag som har kommit från oppositionen. Det här är en 

obalans som blir ohållbar i längden om vi också ska ha ett fruktbart 

samarbete inom de externa frågorna. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Nu förstår jag inte riktigt det där? Obalans? Mellan majoritet 

opposition finns det alltid olika åsikter. De åsikterna bryts här i plenisa-

len, i utskotten, i nämnden och så har det alltid varit. Man har tyckt 

olika. Sedan har ändå regeringen regeringsmakten och måste föra saker 

vidare. Så har det varit under den tid som ltl Roger Nordlund var lantråd 

och när jag var lantråd. Man måste jobba vidare med frågorna.  

Jag tror att det kan vara så att ltl Nordlund är ganska ny i opposit-

ionsrollen och kanske mera känner av att det är svårare från opposit-

ionsbänken att vara med och riktigt styra samhället. 

Däremot när det gäller de så kallade utrikespolitiska frågorna, själv-

styrelsefrågorna, så har vi bra samarbete i nämnden. Men jag skulle 

också önska att vi utåt skulle ge uttryck för det. Tillsammans är vi myck-

et starkare, om vi talar samma språk. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Bert Häggblom 

Tack, fru talman! För det första vill jag göra en rättelse beträffande finans-

motion nr 17. Vi har gett ett uppdrag åt landskapsregeringen som de aldrig 

kan förverkliga, att man i andra tilläggsbudget skulle komma med ytterligare 

sparåtgärder. Men den har vi redan klubbat så det ska vara tredje tilläggs-

budgeten. 

När det gäller det här budgetförslaget så borde man också fundera på om 

inte finansministern och lantrådet skulle få längre taltid än 15 minuter. Om 



  

     

jag uppfattade det rätt så blev till finansministern lite stressad här på slutet 

eftersom han blev uppmanad att avsluta. Det här är det viktigaste arbetsdo-

kumentet under hela året. Jag tycker att finansministern ska ges utrymme att 

förklara den budget som finns.  

Det här budgetförslaget tillfredsställer inte obunden samling eftersom det 

visar att likviditeten kommer att minska från augusti 15,6 miljoner euro till 

utgången av 2017 31 miljoner, enligt det här budgetförslaget. Det går neråt, 

det betyder att det kommer att bli upplåning slutet av den här mandatperi-

oden och det är vi emot.  

Jag hoppas finansutskottet tittar på de sparåtgärder och de förslag som vi 

har, att ge uppdrag åt landskapsregeringen att komma med ytterligare 

sparåtgärder. 

Det finns utrymme ännu. Jag hoppas att det inte blir som i fjol, att i slutet 

av året köpte många avdelningar bara för att få budgeten att gå ihop, vilket 

kanske utbildningsministern Asumaa kan bekräfta att ifjol skedde sådant 

inom förvaltningen. Det bör inte ske. Där man kan spara så ska man spara. 

Det är viktigt. 

Man bör titta på vad ÅDA kostar vårt samhälle. Vi fick inte in alla motioner 

på grund av att det blev lite strul och därför tar jag upp det. Vad har ÅDA 

kostat vårt samhälle? Finns det någon utredning på vad ÅDA har kostat hit-

tills ekonomiskt? Hur ser det ut? Det här är viktigt i jämförelse med kom-

munstrukturerna. Landskapsregeringen klagar, det är viktigt med kommun-

strukturreformen. Men titta när man slår ihop saker och ting, när landskapet 

tar över verksamheter så funkar det inte så bra. Det blir jättedyrt. Redovisa 

det gärna!  

Om man jämför med kommunernas utgiftsökningar totalt sett; landskaps-

andelarna till kommunerna i jämförelse med driftsutgifterna, så har driftut-

gifterna för landskapet ökat mycket mera än vad landskapsandelarna till 

kommunerna har gjort. Och sedan säger man att vi måste ha en kommun-

strukturreform för att det är mycket mer ekonomiskt. Men landskapet själv 

har inte kunnat göra det. Vem tror att det blir bättre när man slår ihop?  

Jag har själv haft den förmånen av väljarkåren i landskapet Åland att bli 

invald i två olika fullmäktigen; dels i Saltvik och dels i Mariehamn. Tyvärr 

hedrar det inte Mariehamn på det sätt som Mariehamn för ekonomisk politik 

i jämförelse med en kommun som Saltvik. Fullmäktigeledamöterna i Saltvik 

gick mycket mera in för att man skulle vara effektiv och spara pengar. De gick 

in i varje moment och tittade. Det sker inte i stan. Jag vill jämföra dessa 

kommuner, så här kommer det att ske i fortsättningen när man slår ihop. An-

svaret blir mer diffust. 

Det ser vi också på skatteprocenten, Lemland, Saltvik och Hammarland 

har de lägsta skatteprocenten på Åland. De är landsbygdskommuner. Den 

som får största samfundsskatten är Mariehamn, och skulle ha alla förutsätt-

ningar att ha den lägsta skatteprocenten på hela Åland. Varför lyckas man 

inte? Inte beror de på saltvikarna, lemlänningarna och hammarlänningarna, 

utan det beror på politikerna. Man har inte lyckats, man har använt pengar-

na. 

Jag tycker att man bör titta på det här och inte säga att det kommer att bli 

så bra i landskapet. Kommunen har en strikt budgetering och sköter sin eko-

nomi extremt bra.  
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Vill man ha kommunreformer så låt kommunerna bestämma det. Men 

kom inte uppifrån och säg att nu ska vi slå ihop, som finansministern sade. 

Han sade att Sottunga inte ska finnas inför nästa val. Det är kommunen själv 

och ingen annan som ska bestämma vem de vill gå ihop med.  

Landskapsregeringen måste också följa europeiska stadgan om kommunal 

självstyrelse som gäller här i landskapet. Kom ihåg den! Sätt er inte över den, 

för då går det fel, tycker jag. Det maktspråket ska ni inte ha. Acceptera att om 

kommunerna vill gå ihop så kan de göra det. De förutsättningarna ska finnas, 

det har funnits lagstiftning om det; ”morotspengar” för att gå ihop. 

När det gäller utgiftssidan på ÅHS så tidigare när vi hade spörsmålsdebatt 

så tog jag upp arbetsplatsdemokratin. Vad är det som sker när man har 18 

sjukdagar per anställd? Det är någonting som är sjukt inom sjukhuset. Jag 

hoppas att ltl Holmberg-Jansson är införstådd med att det inte alltid fungerar 

bra för de anställda. Det är inte rätt arbetsplatsdemokrati, man mår inte bra 

och det måste bli bättre. Kanske man skulle ta bort alla mellanchefer som 

finns där? Titta på det, för det är inte bra idag. 

Vikariaten, som jag har tagit upp tidigare, den lagstiftning som inte finns 

någon annanstans, den kanske också strider mot unionsrätten. Man har haft 

vikariat i 20 år utan att få en ordinarie tjänst. Hur tror ni att de känner sig? 

Den som är över dig säger att du får inte kritisera för då får du inte förlängt 

vikariat. Sådant har skett, sådant kommer att ske och det är oacceptabelt i vår 

förvaltning idag. Privata näringsidkare får inte göra på det sättet. Men fortfa-

rande blundar landskapsregeringen för det här. Jag hoppas att det blir ett slut 

på det. Det får inte vara så idag. 

Näringslivet, vad har man här? Finansministern tog upp chipsen där man 

har vidtagit åtgärder. Var har man gjort i övrigt för jordbruket? Jag tog upp 

det i enkla frågor tidigare, vad man avser att göra. Näringsministern sade att 

man kanske skulle titta på det, man hade ingenting. Man har inte ändrat lå-

nen.  

Mjölkbönderna får lida idag för de sanktioner som EU har satt eftersom 

man inte kan sälja till Ryssland. Det är våra jordbrukare som lider för det, 

ÅCA lider. Ge nollräntelån, förläng amorteringstiden och ge också likviditets-

lån. Det bör man titta mera på. 

Samtidigt har vi hårdare djurskyddslagsstiftning på Åland. Man bör göra 

som i Finland, som har varit ett föredöme i Norden. Ni som är med i Nor-

diska rådet borde ha uppmärksammat det. I Finland köper man finskt, ef-

tersom man ska uppfylla de regler Finland har satt. På Åland har vi ännu tuf-

fare. Det betyder att offentlig sektor ska köpa upp allt från Åland, och inte uti-

från, när man gör upphandlingar. 

Landskapsregeringen kommer att komma med en upphandlingslag det här 

året och det är jättebra, för det har jag efterlyst i många, många år. Det är ett 

bra förslag. Beakta det här när ni gör upp den! I Finland kommer man att ta 

in det i sin upphandlingslag det här året. Jag hoppas att landskapsregeringen 

också gör det. 

Hur är det med tryggheten i vårt samhälle? Polisen behöver få mer resur-

ser. Jag tycker att man bör utöka anslagen. Finansutskottet bör också höra 

polisen. Kan man uppnå de mål som man har satt? I landskapet har vi narko-

tika som tyvärr ökar. Det ökar enormt mycket. Narkotikan har gått ner i åld-

rarna och även spritmissbruk. När man får höra att det går ner i åldern tio år 

och att det finns mycket knark så är det något som är fel i vårt samhälle. Jag 



  

     

tror inte det räcker bara med ett ungdomens hus. Det är de som är innanför 

och de som jobbar med det som ska ges de resurser som behövs. Polisen bör 

också få resurser för att göra oss trygga.  

Polisen har också ett tryck på sig som inte har funnits tidigare. Mycket går 

åt till tolkar och annat idag. Tolkningskostnaderna kommer att öka, vilket 

också beror på den färjetrafik som kommer till landskapet. Vi får ta stötarna 

när de kommer hit och den åländska polisen ska ta hand om dem i första 

hand innan de överförs till Sverige eller Finland, ofta är det till Sverige när 

det gäller kryssningsbåtarna.  

Vi får aldrig glömma bort de fattiga på Åland som enligt tidigare utredning 

är cirka 2 000. De har inte så mycket att leva på, dit hör också pensionärerna. 

Man ska inte omhulda all annat runt om oss i världen om vi inte ser till att vi 

har allting i skick hemma. Har vi råd att göra det? 

Vi hörde att man inte kommer att använda så mycket av penningautomat-

föreningens pengar i år eftersom mycket är återfört till budget. Det finns en 

kassa i penningautomatförening som ligger. Jag hoppas att man inte kommer 

att göra någon dum investering och använda pengarna till det. Pengarna 

kanske behövs för sociala ändamål i landskapet. Rätta mig om jag har fel, 

men det finns 80 miljoner i kassan. Man bör titta på hur vi kan ha det för att 

ha det bra på Åland, också de fattiga. Det finns människor som i vissa situat-

ioner faller utanför olika system och som har bara 5 euro om dagen att klara 

sig på. Det är inte så roligt alla gånger. Systemet faller ur ibland, beroende på 

var man är. Jag tycker att man bör ha en strategi. 

Nu kommer någon att säga att jag ska komma med förslag. Det här är 

någonting som man måste titta på för alla de ersättningsformer som finns är 

ganska komplicerade. Men vi måste titta på den här delen. 

Jag har haft en tanke med penningautomatförening, beroende på hur ut-

vecklingen blir, att vi skulle ha en egen försäkring, sjukförsäkring och kanske 

också pensionsförsäkring som kan börja betalas in för framtida generationer. 

Den strategin kunde man titta på. Det beror precis på hur mycket pengar man 

kan få. 

Den som var VD i penningautomatföreningen, när internetspelen började, 

hade en vision att kommunalskatterna kunde tas bort med de intäkter som 

har varit. Det fick ju faktiskt den utvecklingen, fast vi har inte använt pengar-

na på det sättet. Det beror precis på utvecklingen. Jag blir lite oroad över att 

man inte anser att ålänningarna själva kan sitta i styrelsen utan man börjar 

plocka in folk utifrån. Det finns då en risk att bolaget blir bortsålt eller någon-

ting annat. 

Sedan skulle jag också vilja höra socialministern angående avgifterna till 

ÅMHM. Avgifterna ska vara neutrala och lika låga som i Finland, men nu är 

de inte det, avgifterna är mycket högre. I det här budgetförslaget säger ni inte 

att avgifterna ska sänkas. Rätta mig om jag har fel socialministern, men om 

jag förstod det rätt så var det utlovat att det skulle göras någonting. I budget-

förslaget finns ingenting om det här. 

Vi har mera tillsyn här än vad man har i riket och det bör man titta på. Var-

för ska vi ha mera tillsyn här? Här har vi tillsyn medan man i riket har egen-

kontroll på företaget. Det blir en sned konkurrens som inte acceptabel. Vi ska 

inte göra det bara för att vi ska ha byråkrati.  

I budgetförslaget finns ett trendbrott, antalet tjänster ökar. Budgeten sak-

nas tjänstetablåer. Vi vet inte hur många tjänstemän som jobbar på de olika 
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avdelningarna, det saknar jag i budgeten och det fanns förr. Jag kanske är för 

gammalmodig till den delen. Jag tror att det är viktigt när man fastställer en 

budget att vi alla, som sitter här och ska klubba den, vet hur många som job-

bar, var de jobbar och vilka löner de har. Är det för mycket begärt? I kommu-

nerna har man det. Det fanns alltid förr och då kunde man jämföra. Var tän-

ker ni utöka tjänsterna? Ni ska införa lotteriinspektion. Finns det ingen ann-

anstans som man kan spara? Ni tycker att den största reformen som ni har 

kommit med under året är 16-års åldersgräns för rösträtt. Jag är ju av annan 

åsikt och tycker att den tjänstemannen skulle kunna göra något nyttigare än 

att hålla på och jobba med sådant. Tack. Jag måste sluta här, tiden har gått 

ut.  

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Bert Häggblom talar mycket om sparande men ger 

inte många exempel på hur man ska spara konkret, utom att man ska 

satsa mera på polisen. 

Regeringen jobbar ju med hela verksamheten så att vi kan spara på 

det som går att spara, men samtidigt inte göra dumma besparingar som 

förstör verksamheter med ogenomtänkta åtgärder. Har man det som ett 

rättesnöre, som vi har inom regeringsarbetet, så kan man inte bara säga 

att vi ska spara med så och så många procent. Man måste också specifi-

cera var man ska göra de här nedskärningarna. 

Se bara på obundnas motion som kräver att vi ska spara ytterligare 5 

procent på alla avdelningar; 5 procent färre lärare och 5 procent färre 

sjukskötare. Det jag önskar från ltl Häggblom är; var ska vi spara, vilka 

avdelningar ska vi skära i? Kom med någonting konkret och inte bara 

floskler om att det går att spara utan att säga hur. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Inom det privata näringslivet måste man gå in för att 

spara. Jag tror också att förvaltningen skulle klara sig med 95 euro istäl-

let för 100 euro i många budgetmoment. Det är inte svårt att göra det. 

Jag saknar detaljerna i budgeten beträffande hur många tjänster det 

finns på de olika avdelningarna. Visst finns det sparutrymme, det är ju 

bara att prata med de anställda. De säger att det går, det används pengar 

till det och det och det går att ta bort eller köpa billigare.  

Det finns också upphandling. När man gör upphandling så kan man 

göra det billigare. När upphandlades försäkringar senast i landskapsför-

valtningen? När upphandlades telefontjänster? Det finns att spara, men 

det görs ingenting, bara noll. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Jag upplever starkt att ltl Häggblom har gått runt på gatan och 

plockat upp det missnöje som finns och står här och resonerar kring det, 

men utan att ge några som helst konkreta förslag.  

Dessutom lämnar ltl Häggblom bort det faktum att landskapsekono-

min och den kommunala ekonomin är tätt sammankopplade. Vi har ett 



  

     

landskapsandelssystem där stora överföringar går ut och vi har också 

tagit över kommunal sektor. 

Låt mig ta exemplet ÅHS. Sedan bokslutet 2015 till budget 2017 har 

utgifterna ökat med 5 miljoner. Så det är ju inte så konstigt att land-

skapets utgifter ökar. 

Ltl Bert Häggblom, replik  

Om man ser på utvecklingen av landskapsandelar och utgifterna inom 

landskapsförvaltningen under tiden 2005 fram till 2014 så har det ökat 

mera inom landskapsförvaltningen. Då fanns ÅHS redan inom land-

skapet. Det är inte där som felet är, det är fel någonstans inom land-

skapsförvaltningen i sig. Landskapsförvaltningen har man inte samma 

sparkrav som man har ute bland kommunerna. Förklarar för mig varför 

man ställer jättehårda krav på andra verksamheter utom i centrala för-

valtningen? Varför håller man den centrala förvaltningen bakom ryggen 

hela tiden, kontinuerligt?  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Kollegan Bert Häggblom tar upp Ålands Digitala 

Agenda som ett skräckexempel på hur allting blir dyrare när man vill 

förverkliga en politisk vision. Det är i sig en mycket klok politisk vision 

att samla exercis vad gäller den digitala revolutionen som vi befinner oss 

mitt i. När man lämnar den politiska vision, när det kommer till verk-

ställigheten, så förlorar man greppet. Fel personer på fel plats alltför 

länge.  

Jag stöder fullständigt ledamotens förslag på att man tittar lite på den 

kostnadsökning som ÅDA har medfört. Jag tycker att det är fel att verk-

samheter drabbas isolerat t.ex. ÅHS som har en våldsam kostnadsök-

ning till följd av ÅDAs hantering.  

Jag gläder mig åt en ny styrelse för ÅDA, är ny VD har presenterats i 

dagarna och allting är på rätt köl. Jag vill tacka finansminister Perämaa 

faktiskt för att han tog tag i styrelsefrågan tidigare i år. Det visar att det 

krävs handlingskraft hela tiden i den här frågan. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, ltl Jansson för erkännandet att mina påståenden var rätt. Jag vill 

också att landskapsregeringen utreder det här och redovisat vad ÅDA 

har kostar. Det är också bra för kommunerna för många kommuner har 

också åtagit sig att i ingå. Det blir en kostnadsökning där också. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, fru talman! Ltl Häggblom är väldigt skeptisk mot kommunstruk-

turen. Ålands näringsliv har återigen gjort en ordentlig markering kring 

vikten av en kommunstruktur på Åland. Ålands näringsliv består av 

både små och större företag, företag som är vana att leva i en konkur-

rensutsatt vardag och är vana att se över sina kostnader. Menar ltl 
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Häggblom att en kommunstruktur inte sparar pengar? Menar ltl Hägg-

blom att Ålands näringsliv är fel ute? 

Ltl Bert Häggblom, replik 

För det första hänvisar du till en intresseorganisation som saknar röst-

rätt i både kommunala val och i lagtingsval. Det är de enskilda medbor-

garna som har rösträtt. Till den delen bedömer jag inte det. 

Ltl Holmberg hörde ju inte på vad jag sade. Jag är inte emot att 

kommuner slås ihop. Det är bara hur man gör det. Man kan ge instru-

menten så att kommuner kan gå ihop och de instrumenten har funnits 

länge. Observera vad jag sade! Det är kommuninvånarna som ska fatta 

beslutet och inte Holmberg i Ålands lagting. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag vill ge en eloge till obunden samling och Bert 

Häggblom som föreslår att man ska minska kostnaderna ytterligare. Jag 

saknar också tyvärr konkretiseringsgraden vad man avser att spara på. 

Min fråga är: Vänder obunden samling kappan efter vinden från dag till 

dag? Hur funkar det här egentligen? Förra veckan röstade obunden 

samling för en utökning med 1 miljon på ÅHS budget. All heder åt 

Ålands Framtid i oppositionen som röstade med regeringsblocket då. 

Med obunden samling röstade ju för att budgeten skulle utökas och nu 

säger obunden samling att man ska spara 5 procent. Man kan inte ens 

stöda regeringen i en omröstning när det kommer till en konkret fråga. 

Vad avser ltl Bert Häggblom att man ska spara på om man inte ens tar 

den omröstningen i rätt riktning?  

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Jag hoppas att ltl Carlsson läser klämmen som den 

var. I en förvaltning som Ålands hälso-och sjukvård som har en budget 

på 88 miljoner, rätta mig om jag har fel, så finns det också att spara. 

Man kanske kan spara på olika sätt och där har vi kanske olika uppfatt-

ningar. Vi har sagt att vi stöder sparförslag, inte är vi emot detta. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Nina Fellman, replik 

Jag undrar om ledamoten och juristen Bert Häggblom skulle kunna för-

klara vad exakt i den europeiska stadgan som skyddar en enskild kom-

muns gränser? Det som skyddas är en kommunal självstyrelse, som jag 

har uppfattat det. Kommunreformer har genomförts i alla nordiska län-

der, senast i Danmark där man rätt så drastiskt men med ganska god 

framgång slog ihop ett stort antal kommuner. 

Sedan skulle jag vilja förtydliga; det är inte vi, dvs. landskapsrege-

ringen, som inför en lotteriinspektion. Det var lagtinget som stiftade en 

lag utgående ifrån ett EU-direktiv om att en sådan ska inrättas. 



  

     

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Nu har jag inte stadgan framför mig men jag tror att 

det var artikel 5 i stadgan, men det kan vara fel artikel. Men den går ut 

på att kommunal självstyrelse ska beaktas. Det är kommunerna som ska 

bestämma om indelningen. Det är kommunerna som ska bestämma om 

det här och inte från regeringshåll. Om ni ger kommunerna förutsätt-

ningar, som jag hela tiden har sagt, så det är en annan sak. Men man ska 

gå ner och fråga, det är folket i kommunerna som ska bestämma hur de 

vill styra sig när det gäller kommunindelning, inte uppifrån. Så har det 

också varit i Finland, där har kommunerna gått ihop när det har folkom-

röstning i kommunerna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, fru talman! Ltl Häggblom talade om lantbruket. Det är bra att 

många värnar lantbruket, det gör också landskapsregeringen. Men jag 

tycker inte att jag hör några nya åtgärder som ltl Häggblom föreslår. Allt 

som har nämnts här är ju redan med i landskapets budget, alltifrån 

upphandlingslag, djurskydd osv. Det enda jag hörde var att landskapet 

ska agera bank igen. Det är länge sedan som jag från borgerligt håll har 

hört ett sådant uttalande. Är det verkligen det som ltl Häggblom menar? 

Eller ska landskapet ge garantier? Det är ju det som man gör på rikssi-

dan. Vi menar att riket också har ansvar för de åländska jordbrukarnas 

inkomstskydd. 

Har inte ltl Berg Häggblom något nytt att komma med? Jag lyssnar 

gärna!  

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Jag kommer inte med något nytt när jag säger att man 

skulle sänka landskapslånen när man ger ut lån till jordbrukare. Lånen 

finns idag ännu. Det finns också räntestödsgarantier till den delen och 

att man medverkar till att dessa lån går ner till noll i dagsläget. Man ska 

också medverka till att jordbrukarna har möjlighet att få likviditetslån, 

precis som man har i Finland och i Sverige. De här möjligheterna ges. 

Jag hoppas att vi inte ska behöva se att jordbrukare måste gå i konkurs 

pga. den situation som de lever i idag.  

Det är inte bara jordbrukare som drabbas, utan även entreprenörer 

som har levererat till dem. Jordbrukare har lidit oerhört mycket för att 

landskapet inte har betalat ut stöden som ska betalas ut. Det är beklag-

ligt att ni inte får det att funka, för det är här som det inte har funkat 

just nu.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! ÅHS har jobbat aktivt de senaste åren med att minska 

sjukfrånvaron. Jag anser, precis som ltl Häggblom, att sjukfrånvaron är 

alldeles för hög.  
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Vi har fått en redogörelse på att det inte alls är onormala siffror. Det 

är tyvärr så här det ser ut runt omkring oss inom den här sektorn. Men 

betyder det att det är okej att sitta still i båten? Absolut inte! Vi tänker 

på det här hela tiden.  

Det jobbas nu med alarmgränser för tidiga insatser och målet är att 

förbättra frisknärvaron. ÅHS ser på möjligheter att samarbeta tillsam-

mans med landskapsregeringen och ta fram ett gemensamt verktyg för 

att följa upp personalens välmående.  

Vi kommer också att konkurrensutsätta företagshälsovården genom 

att upphandla tjänster för att utveckla tjänsteutbudet för de anställda 

inom ÅHS. Inom företagshälsovården ska också finnas möjlighet att gå 

till en arbetspsykolog och även få hjälp med fysioterapi.  

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Det var ett bra svar som gavs här.  

Däremot fick jag inte svar om arbetsplatsdemokrati samt att man tar 

reda på vad som är fel i organisationen. Jag brukar inte uppmuntra till 

konsulter men i det här fallet kan det vara bra att ta hjälp av utomstå-

ende. Det har inte varit bra att företagshälsovården har varit ”in house” 

inom sjukhuset. Man behöver titta på varför folk slutar inom ÅHS idag. 

Varför trivs de inte? Varför far de hellre till Sverige och jobbar? Det 

finns någonting som inte är bra i förvaltningen, i hela organisationen, 

och det bör ni titta på.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag har lite svårt att följa den röda tråden i ltl Häggbloms anfö-

rande. Det blir lite plock härifrån, lite plock därifrån, ibland foten ner 

där och sedan foten ner på andra sidan. Särskilt detta med kommunre-

formen förstår jag inte. Jag har uppfattat att ltl Häggblom är emot en 

kommunreform för att det inte finns någon ekonomisk vinst i det. Men å 

andra sidan sade han nu att han är för en reform, men han är emot sät-

tet man gör det på. Var ligger egentligen obunden samlings samlade 

åsikt när det gäller kommunreformen? Vi som pratar om reformen pra-

tar inte om den som ett ekonomiskt projekt utan som ett kvalitetssäk-

ringsprojekt, att man ska kunna få starkare muskler, samla sina kompe-

tenser för att trygga servicen, också på sikt, eftersom ekonomin sinar.  

Ltl Bert Häggblom, replik 

Ekonomin sinar? Det åländska samhället går ju bra, vi får ju mycket 

skatteintäkter. Det är bara frågan om hur vi använder dessa pengar, vil-

ket jag tog upp här. Det är inte lätt att få fram information och därför 

kanske vtm Eriksson har den åsikten hon har. Landskapsförvaltningen 

kostar mycket mera än kommunerna. Kommunernas struktur är inte 

alls på samma sätt, de håller i pengarna bättre än vad man gör inom 

landskapet. Det visar ju att om man slår ihop kommuner så blir det 

sämre. 

Sedan frågades efter vår uppfattning. De obundna har rätt att fatta 

beslut i de fullmäktige som de sitter. De som är för kommunsamman-



  

     

slagningar kanske finner att den kommunen ska gå ihop med någon. Det 

ska göras på kommunal nivå. Bert Häggblom ska inte stå i lagtinget och 

säga; ”så här ska ni göra”. Det är upp till kommunerna. Det är det viktig-

aste! I kommunerna ska besluten fattas.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, talman! Ltl Häggblom jämförde tre kommuner med Mariehamn 

och nämnde vilken kommun som hade den lägsta skatten och var då 

också mest effektiv. Jag ser inte att den kommunen som har lägst skatt 

är den mest effektiva. Vi måste se vad Mariehamn producerar och er-

bjuder andra kommuner. Det måste vi vara medvetna om.  

Det som ltl Häggblom kunde ha jämfört med är de mindre kommu-

nerna som kämpar med sin litenhet och att klara av att erbjuda den ser-

vice som man behöver.  

Det är inte fel att landskapsregeringen har ställt krav på kommunerna 

på att uppnå en viss service för det har invånarna rätt till. Kommuner-

nas litenhet räcker inte för att erbjuda det som man egentligen bör er-

bjuda.  

Ltl Bert Häggblom, replik 

Fru talman! Jag vet inte vilka kommuner ltl Winé avser som inte klarar 

av sin service? Då behöver han förklara att Sund, som han själv repre-

senterar, inte klarar av den servicen. Jag fattar inte varför inte Winé i sin 

kommun tar initiativet och säger att de vill slå ihop sig med en annan 

kommun i så fall.  

Men många kommuner kan ju klara sig själva. Skatteprocenten är en 

viktig del i hur effektiv en kommun är. Ju mindre effektiv en kommun är 

desto högre skatter.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Frågan om antalet personer som jobbar åt landskapet är in-

tressant. Som bäst pågår en kontrollräkning av de siffror som har pre-

senteras i budgetförslaget för lagtinget. Vi har redan hittat vissa dubble-

ringar. Jag vågar nog redan hävda att antalet landskapsanställda perso-

ner minskar. Vi ska presentera korrekta siffror. 

Vi vill lägga resurser på att göra saker som verkligen påverkar varda-

gen för människor och omändra systemet så att vi ska få ett modernt 

personaladministrationsprogram som sköter sådana här saker av sig 

självt utan manuell räkning. Att sitta ner och räkna förbättrar inte var-

dagen för människor. Vi ska göra det bättre och presentera andra siffror. 

Angående PAF, att vi har fått utomstående kompetenser i styrelsen 

betyder inte att vi kan sälja bolaget hur som helst.  

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Det är bra för finansutskottet att man tar reda på hur 

många anställda det finns i landskapet. Jag blev lite oroad när finansmi-
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nistern sade att de håller på att kontrollräkna och inte vet hur många 

som jobbar inom förvaltningen. Det ger inte ett trovärdigt intryck. Me-

nar man tillfälliga tjänster eller fast anställa tjänster? Det borde vara 

klart hur många fast anställda det finns. Jag hoppas att vi i fortsättning-

en kan få en budget där vi vet hur många som jobbar på de olika avdel-

ningarna. Jag hoppas att ministern kan lova det. 

Beträffande den nya styrelsen för penningautomatföreningen så tyck-

er jag att detta är fel signalpolitik. Jag tror att kunskaper om spelbran-

schen finns bland ålänningar och även bland utflyttade ålänningar. Den 

kompetensen, kunskap om spelverksamhet, såg jag inte att kom in i den 

nya styrelsen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mikael Staffans, replik 

Tack, fru talman! Ltl Häggblom sade att de som behöver resurser ska få 

det. De nuvarande kommunerna önskar få mera resurser som inte finns. 

Vilka kommuner ska då solidariskt avstå pengar till de kommuner som 

önskar mera? Är det de kommuner med lågt skatteöre eller de kommu-

ner som får stora summor via landskapsandelarna eller ska de kommu-

nerna få en högre summa från landskapet?  

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Jag vet inte vad ltl Straffas syftar på. Har han miss-

uppfattat mitt anförande? 

Jag sade att landskapsandelarna till kommunerna inte har ökat lika 

mycket som landskapsförvaltningen inom landskapet har bränt pengar. 

Jag sade aldrig hur mycket man ska ge i landskapsandelar. Jag gick inte 

in på systemet om kommunala andelar, det får jag ta upp i ett skilt anfö-

rande. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Talmannen noterar att den anförda rättelsen, som ltl Bert Häggblom inledde sitt anfö-

rande med angående budgetmotion nr 17, är noterad i protokollet. 

Ltl Gun-Mari Lindholm 

Talman! Kollegor, bästa lyssnare! Politik är passion! Dagens politiska ström-

ningar i världen ger en tydlig signal att vi ska tala med och lyssna till männi-

skors behov, vi ska ta del av deras vardag, känna till deras besvikelser och 

missnöje och framförallt göra något åt det! Det finns inte enkla svar på svåra 

frågor! 

I oroliga tider är det viktigt med stabilitet och långsiktighet. En budgetde-

batt ger möjlighet oss möjlighet att berätta vad vi vill, vad vi prioriterar uti-

från våra olika perspektiv, våra ideologier, våra erfarenheter och kunskap 

inom olika områden. Hurdant samhälle vill vi ha? 

Analyserar vi budgeten ur ett brukarperspektiv hittar vi guldkorn men 

också sådant som inte kommer att mottas med hurrarop. 



  

     

För att känna tillit och framtidstro behöver samhället ha en god ekonomi, 

bygga på hållbara strukturer, andas öppenhet och vara inkluderande. Männi-

skor ska känna sig trygga! 

Vi ska ha ett samhälle som är tryggt, modernt, ser nya trender, förebygger 

våld, samarbetar nationellt och internationellt för att motarbeta människo-

handel och annan kriminalitet men samtidigt ser den lilla människan, värnar 

småskalighet och allt det som är unikt med Åland. 

Vi står inför fjärde generationens självstyrelselag som dels åtgärda oklar-

heter i behörighetsfördelningen som lett till HD-tolkningar som strider mot 

självstyrelselagens grundsyfte och dels förenkla överföring av behörighetsom-

råden samt anpassa klumpsumman till dagens verklighet. 

Omvärldsbilden med nya politiska strömningar med svag kännedom om 

självstyrelsesystemet och allt färre som kan svenska inom statsförvaltningen 

försvårar och utmanar reformarbetet. En annan viktig faktor nu och i framti-

den är kunskapen i den speciella konstitutionella juridik som reglerar det 

åländska autonomibygget inom Finlands grundlags-, EU regelverkets och 

Genevebeslutets gränser. På Åland har vi kanske en handfull personer som 

behärskar den konstitutionella juridiken fullt ut, och kanske dubbelt så 

många i Helsingfors. Det är med kunskap vi kan argumentera och nå våra 

mål. Så det är dags att redan nu ta vara på och utbilda ungdomar i vår kon-

stitutionella och folkrättsliga juridik för att lyckas i nästa självstyrelselagsre-

form. 

Finlands ansvar att upprätthålla självstyrelsen på svenska förutsätter att 

statsförvaltningen fungerar på svenska. Nuvarande behörighetsuppdelning 

har skapat många delade rättsområden där både landskapslagar och rikslagar 

behöver tillämpas sida vid sida och som förutsätter en kontinuerlig dialog 

mellan tjänstemän i Mariehamn och Helsingfors. Den dialogen ska enligt 

grundlagen föras på svenska. Klarar statsförvaltningen av det idag eller i 

morgon?  

Kanske vi ska fungera på engelska tillsammans, som vi redan gör i EU-

sammanhang där många av våra lagar tar sin form. Vi förutsätts vara delakt-

iga i den nationella beredningen av direktiv som i praktiken undantagslöst 

går på finska. Det betyder att den behörighet lagtinget delegerat till Bryssel i 

det nationella direktivberedningsskedet flyttas till Helsingfors och försiggår 

på finska. Helt i strid med intentionerna för självstyrelsen, vars huvudsyfte är 

att bevara det svenska språket, kultur och lokala sedvänjor. Här borde själv-

styrelselagen anpassas så att EU-ärenden inte längre skulle anses vara utri-

kespolitik, då skulle direktivberedningen för Ålands del skötas på Åland. 

Den s.k. sotereformen i Finland visar på hur regeringen i Finland kan ur-

holka självstyrelsen genom att föreslå en sociallagstiftning, där Åland har be-

hörighet, som skattefinansieras på ett sådant sätt att Åland inte har behörig-

het. Kort sagt ingen reform på Åland, men ålänningarna får vara med och be-

tala för reformen i Finland. 

Regeringen har satt hela Åland i rörelse. Det debatteras och diskuteras re-

former och strukturer i så gott som alla kommuner. Reformer som ska trygga 

människors liv på lång sikt och vara ekonomiskt bärkraftiga. Förtroendevalda 

styrelser och fullmäktigen formulerar sina åsikter samtidigt som många 

medborgare fyller i enkäter om hur de vill att vårt samhälle ska vara format i 

framtiden. 
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Samarbeten formaliseras i syfte att det ska bli effektivare och mer rättssä-

kert. 

Vi tänker alla på våra uppdragsgivare, medborgarna. Vi ska lyssna till vad 

representanter från stad, landsbygd och skärgård säger. Hur vill de att fram-

tidens Åland ska vara strukturerat för att garantera fortsatt tillgänglighet till 

vardagens alla olika behov av service? 

Vi lever längre, är bland de lyckligaste och mest välbärgade sägs det i sta-

tistiken och det stämmer säkert in på de allra flesta av oss men långt i från 

alla. Det är bl.a. beslut här i lagtinget som är avgörande för hur vi gemensamt 

upplever att vi har det bra. 

Just nu ser vi ett upprop med nätverket för ungdomsarbete som initiativ-

tagare för att ha ett barnskydd på hela Åland. Argumenten är just det vi talat 

om nämligen att tjänstemännen upplever ärendena så komplexa att de behö-

ver varandras erfarenhet och kunskap för att göra ett så bra arbete som möj-

ligt med tanke på barnens bästa. 

Vi kan applicera samma tanke på flera områden. Ett stort och viktigt om-

råde är äldreomsorgen. Att oavsett om man bor, hemma eller på omsorgsbo-

ende, ska man känna sig trygg och älskad. Äldreomsorgen förtjänar ett sär-

skilt omnämnande och jag återkommer till den under morgondagen då vi de-

batterar social- och hälsovård. 

Något jag finner enormt glädjande är det matintresse som blomstrar just 

nu. Vi sätter Åland på tallriken. Vi vinner priser för godaste bröd, korv, kött 

vin och öl. Det är närproducerat, en del dessutom ekologiskt och närproduce-

rat. Det är hållbart! Det är småskaligt och gårdsproducerat. Vi ser unga ent-

reprenörer värna miljö, djur och natur. Driftiga småföretagare bildar kittet i 

åländsk ekonomi.  

Även om vi idag har ett intensivt arbete som går i riktningen mot färre 

kommuner ska hela Åland leva. Utskärsbyar kommer alltid att ligga där de 

ligger och vikar och berg kommer alltid att vara där de är. Vi måste kunna 

säga att det ska gå att leva runt om på hela Åland. 

Nu gäller det att vi tydligt visar vad vi vill. Att tydligt visa att skärgården är 

vårt fönster till omvärlden, till turister och hemvändande ungdomar. 

För att möjliggöra samarbeten i ytterskärgården måste förbindelserna vara 

sådana att de binder samman skärgården och inte som idag är linjära. Det ska 

inte kräva två övernattningar i Mariehamn för en seglingbo som en lördag vill 

fara på begravning till Sottunga. Dessutom då man ser Sottunga från sitt 

köksfönster och distansen är knappa tre sjömil.  

Våra barn och ungdomar är vår framtid. Trygga barn ger trygga vuxna. Ett 

öppet, inkluderande och mångkulturellt samhälle är helt naturligt för de allra 

flesta ungdomar vilket är viktigt att vi i ord och handling visar att vi arbetar 

för. Att alla har samma värde, möjlighet att öppet visa vem man älskar och 

vill dela sitt liv med oavsett kön eller etnisk bakgrund. Agera med omtanke 

och värde. Lev som ni lär! 

Framtidens ledare kanske börjar som högskolepraktikant vid förvaltning-

en. Ger vi dem tillräckligt utmanande och intressanta arbetsuppgifter, trevligt 

mottagande, uppmuntran och visar oss intresserade av deras kunskap så kan 

de gott vara just de som återvänder hem och bär förvaltning och självstyrel-

sen vidare. Personalpolitikens utformning inom förvaltningen spelar en viktig 

roll inte minst vid rekrytering och att ta tillvara våra hemvändande ungdo-



  

     

mar. Därför vill jag nu i likhet med tidigare slå ett slag för möjligheterna till 

och betydelsen av högskolepraktikantplatserna.  

Arbetsvärdering och jämställda löner hör till personalpolitikens kärna vil-

ket vi måste komma till rätta med inom en snar framtid. 

Hemarbetet som många kvinnor utför ska värderas. Vi har sett förmåner 

bli pensionsberättigade, att man har möjlighet att få avlastning och lön för att 

vara vårdare av närstående. Många kvinnor som idag nått pensionsåldern har 

så låg pension att de inte klarar av att leva de liv de vant sig med. Vi talar om 

pensioner som ligger mellan 800-1 000 euro. De är kvinnor som burit ansvar 

för familj och barn och lågavlönade inhoppare i arbeten inom såväl omsorg 

som service. Det är en grupp som vi måste ha i åtanke då vi höjer avgifter och 

gör andra förändringar som blir avgörande för till vilken grad de kan använda 

sig av servicen. 

Det är glädjande att hemvårdsstödet är kvar i sin nuvarande form. Det är 

väsentligt att vi politiker ger signaler att vi också värderar föräldrar som väl-

jer att stanna hemma med sina allra minsta.  

Vi ska uppmuntra till ett hållbart leverne med utrymme för vila, jämställd-

het, till återvinning och omtanke om varandra. 

Talman! Avslutningsvis vill jag lyfta ett ämne som tål diskuteras nämligen 

barn med särskilda behov och deras möjligheter till utbildning och framtida 

studier. 

Möjligheten till anpassad undervisning är olika beroende av skoldistriktens 

ekonomi. Det vore bra om man i arbetet med förnyande av landskapsandelar 

kunde analysera och fördjupa sig i den problematiken. Alla barn och ungdo-

mar ska ha samma möjligheter till undervisning på den nivå de behöver och 

utifrån deras behov. Vi har inte gymnasieutbildning för alla med anpassad lä-

roplan och jag hoppas att vi kunde erbjuda den även utanför Åland. Insatser 

som riktar sig till ungdomar som hotas av utanförskap ska prioriteras. Tack. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, fru talman! Ltl Lindholm sade många trevliga saker i sitt anfö-

rande. Men en sak fick mig att reagera; tankegångarna att vi skulle börja 

umgås med de finska myndigheterna på engelska. Vi ska komma ihåg att 

själva grunden för självstyrelsen och Ålands statstillhörighet till Finland 

bygger på att den finska staten Finland ska kunna hantera Åland på 

svenska. Mot den bakgrunden tycker jag att det är väldigt olyckligt om vi 

börjar sända sådana signaler att vi accepterar att Finland umgås med 

Åland på engelska. Det kan vara ett fungerande sätt för våra myndighet-

er, men det innebär också i förlängningen att ålänningarna accepterar 

att man kan bli dömd i en finsk domstol på engelska. Jag vill varna för 

den här utvecklingen. Jag vill starkt ta avstånd från en sådan politik. Jag 

hoppas att var en olycka i tankearbete hos moderaterna när man förde 

fram ett sådant här förslag. Jag hoppas verkligen att moderaterna kan 

tänka över det förslaget en gång till. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Nej, även om det har varit halt flera dagar nu så har vi inte hal-

kat i diket när det gäller den här frågan. Vi har lite olika intressen, ltl 

Axel Jonsson och jag och moderaterna. Vi har lite olika mål med vår re-

torik. Jag förstår att ltl Jonsson vill ha en sådan retorik som gör att vi 
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ska skiljas åt på grund av sådana saker som inte fungerar, medan jag 

försöker hitta lösningar och vägar att komma i mål. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Det var mycket i ltl Gun-Mari Lindholms och moderat 

samlings tankegångar som jag kan stöda och som är helt i linje med 

mina egna tankar. 

Men som ltl Axel Jonsson så är jag nog lite lätt förtvivlad om moderat 

samling nu lämnar svenska språket som ändå är en av hörnstenarna i 

självstyrelsen för att börja föra ett resonemang på engelska med 

Helsingfors. Det känns väldigt främmande. Det ska bli intressant att få 

höra senare under debatten hur dessa tankegångar har kommit fram. 

Det är ju ändå ett avsteg från det sätt som jag har uppfattat att moderat 

samling tidigare har diskuterat. 

Jag vill ge ledamoten en eloge för att hon på ett tydligt sätt lyfte sote-

reformen, vilken visar på att den urholkar självstyrelsen på ett otillbör-

ligt sätt.  

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det jag sade i mitt anförande var; ”kanske vi ska göra det”. Ni 

får gärna komma med andra inspel som ni tror att är mera framkomliga 

är än det som jag förde fram. Jag har inte hört något annat sätt att 

kommunicera på eftersom vi inte talar finska på Åland. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Jag vill tacka ltl Lindholm för det mest positiva och upplyf-

tande anförandet idag. Det var riktigt, riktigt skönt att höra. När stats-

ministrarna var här på möte i september så sade en av dem; ”och det 

som var så fantastiskt var att det var så god mat”. Precis som ltl Lind-

holm sade så väcker det en sådan stolthet och glädje när åländskt lant-

bruk presterar så väl både i kvalitet och i mathantverk. Det händer så 

mycket positivt och det är viktigt att säga det. Det sämsta man kan göra 

för den näringen, som faktiskt också har det rätt kärvt idag, det är att 

berätta om hur illa det är, hur tokigt det är, vad som krävs, hur tungt det 

ska bli och hur framtiden är mörk. Hur ska det hjälpa den unga jordbru-

kare som kanske vill ta över gården och satsa på framtiden? Så tack, ltl 

Lindholm för framtidstron! 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Tack för det. Jag måste också tillägga att jag tycker att det finns många 

och nu särskilt unga entreprenörer som hittar nischer som inte har tidi-

gare funnits på Åland. Det finns många exempel där det verkligen har 

kommit fram en nisch och som är gårdsproducerad och som vi gärna be-

söker och köper produkter. Man brukar säga; ”det som av hjärtat är fullt 

så talar man”, men nu kan jag tillägga; ”magen är full av”.  



  

     

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Talman! Det var en fin beskrivning som ltl Lindholm gjorde över hur 

lång vägen över vattnet kan bli fast den är så kort. Sådana här beskriv-

ningar behövs i debatten för att vi ska vidga förståelsen för de behov 

som skärgården har. Tack för det! 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Jag tror att det är viktigt att man beskriver det på ett begripligt sätt. Jag 

funderade på det här i helgen eftersom det var aktuellt då. Från mitt 

köksfönster tittar jag ut över fjärden och jag ser Skaje på Sottunga, men 

att komma dit tar två övernattningar och det är inte acceptabelt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, talman! Tack ltl Lindholm för ett intressant anförande. 

Jag fastnade på frågan om ungdomarna som har anpassade läropla-

ner. Ltl Lindholm nämnde att det är beroende av skoldistriktens eko-

nomi. Jag tror inte det beror på ekonomin, utan mera hur man har valt 

att arbeta inom skoldistriktet framförallt inom högstadierna. 

Däremot skiljer de sig åt mellan skoldistrikt när det gäller resurser till 

elevvården; speciallärare, skolkuratorer och skolpsykologer. 

Jag håller med ltl Lindholm, vi måste lyfta upp barn med särskilda 

behov och kommunerna ett ansvar att komma in med resurser tidigare. 

Det ska inte få vara så att det blir utredningar och resurser först i hög-

stadiet. Barnen behöver få redskap redan i årskurs tre eller fyra. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Ja, jag vet att socialdemokraterna och framförallt ltl Göte Winé 

vurmar för just den här gruppen elever.  

Under arbetet med landskapsandelarna var vi med i referensgruppen, 

vi diskuterade det här och den här frågan lyftes också från socialdemo-

kratisk sida. Det framgick med all sin tydlighet att det fanns ett ekono-

miskt incitament, det förekom olikheter beroende på var man bor på 

Åland och så ska vi inte ha det. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Axel Jonsson  

Tack, fru talman! Jag ska kort presentera Ålands Framtids tankar och reflekt-

ioner kring det budgetförslag som ligger. Jag ska förhoppningsvis ge lite väg-

kost till finansutskottet som ska behandla budgeten. 

Jag vill börja med att ställa en fråga: Är det någon som vet hur mycket 

pengar vi hade i kassan före finanskrisen kom år 2008? Några nickar. 170 

miljoner hade vi i kassan. 

Efter att den här budgeten har förverkligats, enligt förslaget, är det ungefär 

30 miljoner kvar. Det kan få en att tänka till vart vi är på väg. 

Krismedvetenheten verkar åtminstone ha ökat lite de sista åren. Regering-

en har presenterat en tydlig linje för hur man ska vända det här. Gott så! Men 
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vi kommer inte ifrån att vi spenderar 18 miljoner mera i snitt per år än vad vi 

har, om man ser på hur mycket likviditeten har minskat. 

Om vi tittar på det här året så har vi höjda skatteintäkter med 16,1 miljo-

ner. Det är mycket, mycket högre än de senaste åren. Sedan finanskrisen har 

vi fått ungefär 2,5 miljoner i ökade skatteintäkter per år. Nu ökar det alltså 

med 16 miljoner. Förutsättningarna är betydligt bättre det här året att fak-

tiskt komma vidare i den ekonomiska politiken. 

Nu är det inte sagt att det håller i sig i förlängningen, men det pekar åt-

minstone i rätt riktning vad gäller intäkterna. 

Vi kommer inte ifrån att den ekonomiska självstyrelsen under finsk låg-

konjunktur, som vi har upplevt nu, dränerar den åländska självstyrelsen och 

den åländska samhällsekonomin. Den slutsatsen har vi i Ålands Framtid dra-

git och det varnade vi för före finanskrisen slog till, att så här kommer att ske. 

Tittar vi på den prognos som ÅSUB gjorde till Ålandskommittén i samband 

med att utredningen av de ekonomiska relationerna mellan Åland och Fin-

land, så om man fortsätter med dagens system så kommer vi år 2025 att ha 

280-300 miljoner euro i skatteintäkter. Skulle vi däremot leva på våra egna 

pengar så skulle vi ha 300-370 miljoner euro kvar i skatteintäkter. Alltså 20 

till 70 miljoner mera redan om nio år från idag! Det är enligt en prognos för-

visso, men det visar ändå en tydlig utveckling och trend som jag tycker att 

man borde ta fasta på och fundera över när vi utvecklar framtidens ekono-

miska självstyrelse. 

Varför, kära vänner, ska vi fortsätta att låta den finska staten dränera vår 

självstyrelse och välfärd och tvinga oss till interna splittringar här i lagtinget 

när vi ska införa olika sparåtgärder? Istället skulle vi stå enade mot Helsing-

fors och faktiskt driva en kraftfull självstyrelsepolitik, för det är det som da-

gens ekonomiska självstyrelse innebär. 

Mot den bakgrunden kan vi absolut inte godkänna att göra oss ännu mer 

beroende av den finska statsbudgeten, vilket regeringen i Helsingfors nu före-

slår med hälso- och sjukvårdsreformen. Därför är det oerhört bra att vi tycks 

vara hyfsat eniga i lagtinget om att vi inte kan godkänna en höjning av avräk-

ningsgrunden med de här motiven. 

Vi måste också ha modet, den dagen regeringen i Helsingfors eventuellt 

slår ett sådant förslag i lagtingets bord, att säga nej. Vi godkänner inte en 

höjning av klumpsumman med 60-70 miljoner som har diskuterats om man 

inte samtidigt går in och ändrar behörighetsfördelningen så att vi kan sköta 

den resterande delen av förvärvsinkomstbeskattningen. Vi ska komma ihåg 

att det faktiskt är en liten del av förvärvsinkomstbeskattningen som vi pratar 

om, 60-70 procent av förvärvsinkomstbeskattningen hanterar vi de facto idag 

genom kommunalbeskattningen. Det är egentligen ingenting dramatiskt som 

vi från åländsk sida föreslår och det måste vi stå fast vid.  

Om det är så att något av de partier som nu har lovat att man inte kommer 

att godkänna ett sådant här förslag ändå faller för frestelsen att få en höjning 

klumpsumma med 60-70 miljoner euro, då kommer jag bokstavligen att äta 

upp min hatt här i lagtinget och om man sviker det löftet till ålänningarna. 

Jag hoppas verkligen att jag ska slippa uppleva det. Ålänningarna vore defini-

tivt värda att vi kan stå på oss vad gäller den här reformen. 

Vi kan inte låta regeringen i Helsingfors stjäla vår självstyrelse på det sättet 

som man föreslår idag. 



  

     

Hur ska vi då konstruktivt göra för att nå framgång i det här arbetet? Jag 

menar att när regeringen nu träffar den finska regeringen nästa vecka så 

borde de egentligen ta fram ett färdigt förslag till proposition om en behörig-

hetsöverföring och slå den i bordet. Jag förstår att det kan vara svårt att 

hinna få fram den på en vecka. Skulle vi ha gjort det taktiskt på bästa möjliga 

sätt så skulle vi haft förslaget färdigt på bordet och formulerat ett dokument 

eller en tydlig paragraf med vårt förslag om hur vi vill ha det, så att man på 

inga sätt kan missförstå budskapet från åländsk sida.  

Vi kan väl ändå inte föredra att den finska staten tar fram det här förslaget 

åt oss eller lita på att de ska göra det. Det här årets händelser på den självsty-

relsepolitiska fronten har visat att vi inte kan lita på att finska staten gör 

någonting åt oss gratis. Det här arbetet behöver vi göra själva. Det är bra att 

vi är hyfsat eniga i den här frågan, det borgar för framgång. 

När det gäller självstyrelsepolitiken vill jag gå ner i några detaljer och visa 

på vi i Ålands Framtid prioriterar lite annorlunda än den här regeringen. Jag 

hoppas att man kan ta det här i beaktande framöver. 

De senaste åren har vi gett nästan en kvarts miljon i filmpengar till ren och 

skär finsk historierevisionism, där åländska bönder på 1600-talet pratar 

finska och ondskefulla svenska präster och domare kommer till Åland och av-

rättar ålänningarna. Jag vill kalla det här för en självstyrelsepolitisk skandal, 

om vi ska vara riktigt ärliga. Vi bidrar till att skapa en bild av ett Finland som 

var förtryckt av Sverige under flera hundra år. Vi ger våra skattepengar till 

den här typen av filmer och det tycker jag att är beklagligt. Jag hoppas verkli-

gen att man kan se över stödsystemet på det här området framöver. Det vill 

jag vara tydlig med. 

Istället för att bidra till det här så vill vi att man lyfter språkrådet och inte 

bara beställer språkutredningar som man i princip har gjort den senaste ti-

den. Man ska faktiskt ta krafttag på basen av de rapporter och utredningar 

som har kommit och som visar att näringslivet upplever en mer och mer 

finskspråkig förvaltning på andra sidan Skiftet. Att man faktiskt bistår nä-

ringslivet i det arbetet, bistår dem att belysa de problem som finns, lyfta upp 

problemen i debatten och står för politiska påtryckningar och påtalar detta 

när det finns brister. Att faktiskt också våga initiera behörighetsöverföringar 

på de områden där det inte fungerar.  

Ett krav för att självstyrelsen ska fungera är att man klarar av att leverera 

svenskspråkig service till ålänningarna. Klarar man inte av detta så får vi göra 

som vi har gjort under de senaste 100 åren; sköta det själva. 

Istället för att satsa pengar på åka runt i Östersjön och delta i politiska jip-

pon och evenemang som Almedalen och Suomi Areena så tycker vi att man 

borde prioritera de dagliga kontakterna i Helsingfors. Vi vill inte att man ut-

vecklar medlen på det här området. Lägg bort Almedalen och Suomi Areena 

och se till att hålla resurserna intakta vid Ålandskontoret i Helsingfors. Det 

måste vara det dagliga politiska hantverket som ska vara prioriterat och inte 

den här typen av politiska jippon, som säkert också kan vara bra. Men ska 

man välja så ska man inte dra ner resurserna till Ålandskontoret i Helsing-

fors, speciellt inte när vi har en rekordlåg förståelse och välvilja gentemot 

Åland och självstyrelsen. Jag tycker att finansutskottet borde resonera kring 

detta. Jag hoppas att man tar sitt förnuft till fånga. 
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Vi borde också fundera på vår insats när det gäller att fira en 100-årig 

statsmakt som de senaste åren fullständigt ignorerat att de har en autonomi 

inom sina egna gränser. 

Så klart ska vi gratulera det finska folket till 100 år av frihet och självbe-

stämmande. Samtidigt borde vi lägga våra egna resurser på att uppmärk-

samma dem som kämpade för vår rätt till självbestämmande för snart 100 år 

sedan och som gör att vi har dagens självstyrelse, det om någonting borde vi 

uppmärksamma.  

Samtidigt borde vi rikta en begäran till den svenska staten och påminna 

dem om sitt ansvar att se till att Ålandsöverenskommelsen efterlevs, istället 

för att börja prata engelska med den finska staten och ge upp kravet att de 

ska klara av kontakterna till Åland på svenska. Det tycker jag att ålänningar-

na vore värda, självstyrelsen framförallt om vi ska någon självstyrelse kvar. Vi 

kan inte acceptera en utveckling där kontakterna till Finland framöver ska 

ske på engelska. Det är själva grunden för beslutet om statstillhörigheten, det 

har vi alla partier varit överens om här i salen, och det måste respekteras.  

När det gäller den ekonomiska politiken så borde vi kräva en tydligare bor-

gerlig politik av den sittande regeringen. Det är tydligt att socialdemokrater-

na har fått sätta sin röda prägel på vissa områden i den här budgeten. Jag 

hoppas att moderaternas nästa partiledare visar att moderaterna faktiskt är 

moderater och inte ”socialmoderater”. Jag ska ge några exempel. 

Istället för att på klassiskt socialistiskt manér köpa in markområden i of-

fentligt ägo för Natura 2000-områden så borde man accelerera arbetet med 

att sälja ut de fastigheter vi inte behöver. Ärligt talat borgerliga kollegor: Vad 

ska vi göra med gamla sjöbevakningsstationer, hyreshus eller skärgårdshol-

mar? Det finns privata krafter som har betydligt bättre förutsättningar att ut-

veckla de här områdena och fastigheterna än vad vi har här i denna sal. Det 

hoppas jag att vi kan vara eniga om. Det kunde dessutom bidra till att stabili-

sera den likviditet som vi ser att så kraftigt minskar, vilket jag var inne på i 

början av mitt anförande.  

Vi borde införa mera rim och reson och sunt förnuft i debatten om framti-

dens kortruttssystem. Istället för att gå vidare med projektet västra Föglö som 

sparar 10-15 minuter, om jag minns rätt, i tid till en kostnad på ungefär 25-30 

miljoner enligt de planer som har beskrivits, så borde vi reta ut rutten mellan 

Svinö och Degerby och spara lite tid men framförallt pengar som vi de facto 

inte har, om vi tittar på vår sinande kassa. Det skulle vara rim och reson i in-

vesteringspolitiken. Det om något vore moderat politik från infrastrukturmi-

nistern. Jag vädjar att fundera noga på de besluten framöver. 

Avslutningsvis vill jag rikta en stor eloge till ltl Roger Nordlund för hans ti-

digare replik som gick ut på att skapa större politisk enighet och laganda i 

Ålands lagting och mellan regering och opposition. Här kan dock både rege-

ringen och centern själv klandras i viss mån. Man kunde försöka att an-

stränga sig lite mera för att bidra till att förverkliga detta.  

Regeringens sätt att hantera PAF styrelsen ska vi diskutera på fredag. Jag 

tror att detta i kombination med den oro som man skapar ute i de åländska 

kommunerna leder till en olycklig splittring i det åländska samhället i tider 

där vi borde ena oss utåt mot Helsingfors. 

Centerns kritik, att regeringen faktiskt försöker skapa den budget i balans 

som centern själv misslyckades med från finansministerposten förra året, blir 

lite märkligt i det här sammanhanget. Jag tycker att vi borde satsa på att höja 



  

     

varandras ekonomiska ansvarstagande i större utsträckning istället för att 

skjuta det i sank. 

Ska vi lyckas skapa det bärkraftiga Åland vi alla så varmt pratar om så 

måste vi faktiskt ena oss, både internt och utåt. Vi måste lägga bort den poli-

tiska teatern i några minuter och plocka fram våra bästa kreativa öron, det är 

jag helt övertygad om. 

Vi måste få ett stopp på vårt ekonomiska beroende av den sjunkande finsk-

språkiga ekonomin och inse att vi tillsammans kan åstadkomma den stabila 

ekonomi som vi alla är ute efter. Vi måste lita på oss själva och vår förmåga 

att finansiera vår självstyrelse, att ta hand om vår självstyrelse. Jag är överty-

gad om att ålänningarna behöver all konstruktivitet i detta nuläge och minsta 

möjliga splittring mellan oppositionen, regeringen, kommunerna och land-

skapet. Jag hoppas att vi alla kan anstränga oss till det yttersta för att bidra 

till detta. Tack, fru talman. 

Minister Nina Fellman, replik 

Jag tänker informera om att det åländska firandet av Finlands 100-års 

jubileum som har temat ”Tillsammans” utformas just precis kring 

Ålands roll i Finlands historia. Det handlar om hur en minoritet har bi-

dragit till det finländska nationsbygget, hur det har påverkat att det 

finns två språk i landet och hur det har påverkat Finland att man inom 

sina gränser har en anomali, en självstyrelse som gör att man inte har 

full kontroll över territoriet. Exempel på programpunkter som vi kom-

mer att jobba med är en uppsättning av Figaros bröllop med en åländsk 

text, ett program om hur karelska flyktingar som har kommit till Åland 

har bidragit till det åländska samhället och en kontrafaktisk diskussion 

om vad som hade hänt om Åland inte hade varit en del av Finland. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag hoppas att kansliminister Fellman förstår att det finns en problema-

tik i att vi står i den här salen och diskuterar alla de problem som har va-

rit på axeln mellan Åland och Finland under det senaste året och samti-

digt bidrar och deltar i ett firande av Finlands 100-års jubileum. Det kan 

bli svårt att få förståelse för att vi faktiskt har stora utmaningar mellan 

Åland och Finland när vi firar en statsmakt som de facto har behandlat 

oss ganska ogint under det senaste året. Därför menar jag att det är 

otroligt viktigt att vi står på oss. I prioriteringarna när vi funderar på hur 

vi ska bidra till firandet ska vi artigt säga att vi uppskattar och vi gratule-

rar det finska folket till 100 år av frihet, men det finns fortfarande stora 

problem på axeln mellan Åland och Helsingfors. Vi får inte vara rädda 

för att påtala de bristerna också i de här sammanhangen, för annars bi-

drar det till att skapa en dubbeltydighet i vårt budskap utåt, vilket vore 

olyckligt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, fru talman! Till den senaste diskussionen kan man säga att ålän-

ningarna är också finländare. Jag tror att många ålänningar vill vara 

med och fira och vi kommer att göra det på ett mycket bra sätt.  
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Ltl Axel Jonsson sade att det är socialdemokratisk politik att köpa in 

Natura 2000-områden och det förvånar mig något. Jag har alltid tyckt 

att vi är unika på Åland med självstyrelsen och kulturen men också med 

vår unika natur. Varför ska det vara så svårt att skydda naturen, unika 

växligheter och biotoper? Det har förvånat mig mycket under åren. 

EU jagar oss för att vi har skött detta för dåligt. Nu gör vi en storsats-

ning här för att köpa in och se till att skydda de områden som vi behö-

ver. Varför vill inte Ålands Framtid skydda den åländska naturen?  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det är klart att vi vill skydda den åländska naturen. Men vi tror inte att 

marken behöver ägas av det offentliga. Det är det som vi menar med 

borgerlig politik. Vi menar att det här är ren och skär socialistisk politik. 

Jag förstår att man försvarar den från socialdemokratiskt håll.  

Vi behåller anslagen för intrångsersättningar i budgeten, men vi vill 

inte ge några pengar för att köpa in markområden. Marken kan lika bra 

ägas av privata aktörer. Det är borgerlig politik, den står vi för och vi 

hoppas att moderaterna också kan börja fundera i de banorna.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag delar ltl Axel Jonssons syn på att all formell kon-

takt med riksmyndigheter ska ske på svenska. Det håller jag med om. 

Vad gäller tipsen om moderat politik så tackar jag för dem.  

Jag undrar lite om Ålands Framtids politik. När det gäller kraftig 

självstyrelseutveckling och att jobba med den så ju kommunreformen av 

vikt i den frågan. Om man går in för en modell med en kommun på 

Åland så kan all kommunal service, all serviceproduktion flyttas till den 

kommunen; hälso- och sjukvård, skärgårdstrafiken osv. All servicepro-

duktion kan skötas och beställas av den kommunen vilket gör att lag-

tinget och landskapsregeringen kan fokusera på myndighetsövervak-

ning, lagstiftning och självstyrelseutveckling. Varför är inte Ålands 

Framtid för att få den kraftigaste självstyrelseutvecklingen i kommunre-

form modellerna?  

Ltl Axel Jonsson, replik  

I den bästa av världar så vore det kanske så att om Åland hade en kom-

mun så kunde man låta bli att fundera på hur den kommunala servicen 

sköts. Men vi ser på dagens debatt om den kommunala servicen att lag-

stiftningen hänger väldigt mycket ihop med ekonomin. Också med en 

kommun så skulle vi i Ålands lagting behöva ägna oss åt de kommunala 

frågorna och den kommunala servicen på Åland, det är jag helt överty-

gad om.  

Jag tror inte att det är fruktbart att gå in för en sådan modell med moti-

vet att vi kommer att kunna glömma den kommunala servicen och de 

kommunala prioriteringarna bara för att vi slår ihop Åland till en kom-

mun. Tvärtom, med en utvecklad självstyrelse så skulle vi också här i 

Ålands lagting behöva ta ett stort ansvar för den kommunala servicen 



  

     

oberoende om vi är en kommun, sexton, sju eller fyra kommuner, det är 

jag helt övertygad om.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Talman! Med anledning av anförandet så vill jag gärna veta; hur stora 

skillnader är det att göra de omfattande muddringar som behövs för att 

göra något åt farleden till Degerby i förhållandet till att bygga västra 

Föglö? Kan ltl Axel Jonsson tala om det för mig?  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Vi har ofta i den här salen blivit beskyllda för att försöka var tekniska 

experter så jag tänker inte försöka vara någon teknisk expert heller i det 

här sammanhanget.  

Jag är helt övertygad om att det krävs betydligt mindre insatser för att 

spränga en grynna och öppna farleden framom att bygga stora vägban-

kar och lägga ut det i det här sammanhanget. Jag är övertygad om att 

det inte krävs satsningar på 5-30 miljoner som har nämnts i de förslag 

som har presenterats hittills. Det kan jag svara kollegan Torsten Sund-

blom med all säkerhet.  

Målsättningen med vår motion är att man ska titta på det här alterna-

tivet och försöka ta ner de överstora ambitioner man har haft i 

kortruttsplanerna hittills. Det skulle vara bra för att få kortruttsprojektet 

förverkligat. För om vi förstorar upp ambitionerna så medför det att vi 

skjuter de här investeringarna på framtiden för vi har helt enkelt inte 

pengar att satsa på det här. Vi kan dessutom undvika att gå till banken.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mikael Staffans, replik 

Tack, fru talman! Jag hörde ledamoten nämna Nordiska rådet och 

svenska språket. Det är jättetrevligt, för i den nordiska familjen så pratar 

vi svenska. Vi pratar inte engelska annat än med islänningar, för de har 

ett språk som vi inte behärskar.  

Jag gläder mig att vi försöker få den finska delegationen in på det 

svenska språket. Varje gång jag träffar en finsk delegat som har bristfäl-

liga kunskaper i svenska så försöker jag stöda honom, och det tycker jag 

att vi alla borde göra. Vi ska stöda dem när de försöker prata svenska. 

Den nyss valda vicepresidenten har en väldigt bristfällig svenska, men 

eftersom vi puschar honom så har han bestämt sig för att utöka sina 

svenska språkkunskaper. Han håller längre och längre anföranden på 

svenska.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag är inte säker på att jag riktigt berörde det här i mitt anförande, men 

jag håller med kollegan Staffas. Det är klart att vi ska uppmuntra alla att 
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prata svenska i Finland. Självklart ska vi göra det, samtidigt måste vi i 

kontakterna med den finska staten och myndigheterna kräva att ser-

vicen och kommunikationen ska fungerar på svenska. Det är själva fun-

damentet för hela självstyrelsen, vilket jag ville poängtera. Det är bra att 

vi tycks dela synen när det gäller kontakten med den finska delegationen 

i Nordiska rådet, det gläder mig.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Rätta mig om jag har fel, ltl Jonsson, men jag uppfattade 

det som att Ålands Framtid, via ledamoten, uttalade ett stöd för den 

ekonomiska politik som den här landskapsregeringen för. Det tackar vi 

för och det borgar för att vi småningom ska få ett brett understöd för det 

förslag som har getts. 

 Angående fastigheter som ska säljas, landskapsregeringen har 

samma uppfattning som Ålands Framtid. Det finns många fastigheter 

som kan avyttras. När det gäller några av de förslag som nämndes i an-

förandet så har vi redan begärt mandat av lagtinget för att sälja, speciellt 

sjöbevakningsstationerna och arbetet pågår som bäst med att avyttra 

dem. 

För övrigt har fastighetsverket haft sin uppgift i den här formen 

knappt ett år. Ny styrelse har tillsatts, VD har rekryterats och det här ar-

betet kommer bara att bli effektivare i framtiden. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Vad gäller den ekonomiska politiken så behöver vi uppmuntra varandra 

att ta allt ekonomiskt ansvar som vi kan ta. Därför stöder vi de flesta av 

de förslag som regeringen lägger även om vi vill gå längre i vissa frågor.  

Jag hoppas också att regeringen kan ta till sig det och beakta de för-

slag som läggs så att man inte har en svartvit diskussion i finans- och 

näringsutskottet där endast regeringens förslag kan accepteras, utan att 

man också visar en välvilja för de sparförslag som vi tar oss tid att lägga 

från oppositionen för att få en ekonomi i bättre balans. Då jobbar vi ge-

mensamt för den åländska ekonomin.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, fru talman! Ltl Jonsson för alltid fram privata alternativ för att 

minska den offentliga sektorn, i alla fall när det gäller landskapets eko-

nomi.  

Tidigare här i ett replikskifte från oppositionen har jag fått höra att 

Ålands näringsliv är en intresseorgansation utan rösträtt och inte så 

mycket att ta hänsyn till. Nu undrar jag vad anser ltl Jonsson om detta? 

Ålands näringsliv gick ju häromdagen ut med ett väldigt tydligt ställ-

ningstagande angående kommunstrukturen. Syftet var att regeringen 

Sjögren verkligen skulle lägga så mycket kraft bakom reformen som 

möjligt. Det finns väldigt stora inbesparingar och det finns också kvali-



  

     

tativa höjningar inom välfärden att hämta. Vilken är ltl Jonssons åsikt i 

den frågan? 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag tycker definitivt att man ska ta intresseorganisationer och det som 

de för fram på allvar. Det svaret har inte kommit från mig i ett replik-

skifte. 

Vad gäller kommunstrukturen så är det möjligt att det finns stora in-

besparingar att hämta, men regeringen har fortfarande inte presenterat 

hur de tänker uppnå sådana inbesparingar. Det är ju det som är proble-

met i hela kommunstrukturreformen, man presenterar inte hur man 

kommer att uppnå de här inbesparingarna som sägs finnas där ute. Ska 

man spara på servicen? Vad tänker man göra för att komma i mål? Det 

är ju det som saknas i den här debatten. Man diskuterar antalet kom-

muner och vad som verkar trevligast på kartan, men man har inget fo-

kus på hur servicen faktiskt kan förändras så att man kan uppnå inbe-

sparingar. Skulle man ha fokus på det så skulle få en mycket, mycket 

bättre debatt om själva sakfrågan också här i lagtinget.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Göte Winé 

Tack, fru talman! Den här regeringen går in för ett bärkraftigt och hållbart 

Åland. Ett Åland som ska blomstra i ett bärkraftigt samhälle. Ett Åland som 

ska ha attraktionskraft för boende, besökare och företag. Allt går åt rätt håll.  

Regeringen har kämpat med en budget som minskar på hållbarhetsgapet. 

Trumps seger i valet så innebär finansiell oro och osäkerhet om den globala 

ekonomin. Swedbank gick ut med ett pressmeddelande efter valet där de var-

nar för att det nu råder stor oro och för att resultatet i presidentvalet skapar 

en stor osäkerhet kring den amerikanska politiken, som då skapar en stor oro 

i världsekonomin framöver. Vad får det för konsekvenser för den finländska 

ekonomin som redan nu är hårt ansatt? 

I budgeten så nämner man om handeln och dess utmaningar under den 

globala ekonomin, vad får då det för konsekvenser med Trumps politiska 

kampanjlöften som nu ska försöka uppfyllas? Vad har det att göra med Åland 

och vår politik? En hel del är jag rädd för.  

Att nu Trump ska ta tillbaka jobben till USA, vad det innebär det i Asien, 

där ändå handeln har en viss betydelse för både det finländska och åländska 

näringslivet? 

När vi pratar om den finländska ekonomin som styr mycket den åländska 

ekonomin så är det ändå en viss oro man har för hur Finland ska klara av den 

osäkerhet man ser för den globala ekonomin. Så igen får man lyfta upp svag-

heten med avräkningsbeloppet idag och Finlands ekonomi.  

Även om klumpsumman ökat de senaste åren så är den ändå för låg 

gentemot den borde vara. Vi ser ju nu vad skattegottgörelsen ger tillbaks. Här 

blir det intressant att följa med Ålandskommittén och dess arbete där man 

sedan får se vad de kommer fram till. För trots allt så borde vi se hur vi kom-

mer fram till att våra inbetalade skatter kommer tillbaka till oss tillgodo.  
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Socialdemokraterna ser nu i ett övergångsläge att vi får tillbaka mer av de 

skatter vi betalar in. Men vi måste få ett system som ger mer än vad vi får till-

baks idag.  

Om man ska ta över skattebehörigheten så måste det sedan bli en fråga 

längre fram. Vi måste se hur vi gör med våra intäkter nu, vi har väntat länge 

nog. Just nu ser jag att ganska mycket är oklart om allt med sotereformen och 

vad det får för konsekvenser för Åland. När kommer det att sättas i bruk? Så 

vi får väl se i framtiden vad som händer och sker. Vi måste se vad vi kan göra 

för att höja våra intäkter. 

Talman! Vårt näringsliv mår bra. Tack vare ett rikt näringsliv så har vi en 

sysselsättning vi kan vara stolta över. 

Åland näringsliv skriver i sin trendbarometer: ”Orkla så var Åland ett fan-

tastiskt exempel på samverkan mellan privat och offentlig sektor. Land-

skapsregeringen visade ett tydligt ledarskap tillsammans med privata aktö-

rer, där man gemensamt fick fram en mängd åtgärder som på sikt gynnar 

Åland. Den kombinerade kraftsamlingen skapade ett unikt beslut i företags-

världen. Samverkansprocessen bör lyftas som ett globalt exempel hur små 

samhällen kan agera för att på egen hand skapa förutsättningar för fram-

tiden”.  

Det har jag också hört när vi haft besök från Sverige och näringsminister 

Gunell förklarat åtgärdspaketet för att rädda chipsfabriken i Saltvik. De är 

imponerade över den handlingskraft när offentlig sektor och det privata sam-

arbetar, och tycker fler ska ta del av det. 

Även den hållbara utveckling som landskapsregeringen vill införa så får ett 

gott betyg av Ålands näringsliv. Där de ser att gott företagande och hållbart 

företagande till stora delar innebär samma sak. Det vill Ålands näringsliv 

bygga vidare på i samarbete med övriga åländska aktörer 

Att vi har ett näringsliv som mår bra, gör att man jobbar vidare med en låg 

arbetslöshet där alla behövs. Just det är viktigt för Ålands socialdemokrater. 

Vi socialdemokrater värnar om en politik där alla ska ha köpkraft, vi behöver 

se var samhället ska gå in och stöda där det behövs som mest.  

Därför, talman, så gläder skrivningen under AMS verksamhet att man un-

derlättar för personer med svag ställning på arbetsmarknaden att få arbete 

och förhindra utslagning från arbetsmarknaden. Som jag jobbat att vi ska 

värna om dessa! Ålands socialdemokrater tycker detta verkligen är bra att vi 

nu jobbar med att få in även dem som haft svårt att få ett jobb. 

Vi är tacksamma och lättade att de 700 000 sociala utbetalningar nu inte 

behövts skäras på, tack vare ökade inkomster från annat håll. Vi vill helst se 

en politik med medmänsklighet och vi vill se familjen och barnen i fokus. 

Bl.a. har vi nu en tillgänglig sjukvård där vi går in för avgiftsfritt för barn 

till primärvården. Det är för oss socialdemokrater en viktig väg i vår politik 

om en skattefinansierad välfärd, vilket är vad vi Ålands socialdemokrater 

helst vill ha.  

Nu vet vi att i ett regeringssamarbete så kan man inte få allt. Men att ge nu 

ge avgiftsfritt för barn under 20 år till primärvården är något vi länge velat se. 

Ålands socialdemokrater tackar ÅHS styrelse och deras arbete. Här går sam-

hället in med ett stöd om en tillgänglig primärvård för barn under 20 år. 

Ålands socialdemokrater har länge sett ett klart behov av en kommunre-

form. Vi vill se starka kommuner som ger en mer jämlik service och välfärd 

än idag.  



  

     

När vi ser välfärden så bör se på en vad som står i regeringsprogrammet, 

utbildning åt alla. Vi värnar om skrivningen i regeringsprogrammet: ”Alla 

barn och ungdomar ska ges möjlighet till utbildning oberoende av förut-

sättningar”. 

För den här regeringen är som det framkommer i den allmänna moti-

veringen att man måste se hållbara beslut. En hållbar politik där vi kan jobba 

för visionen: ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar”. 

Talman! I lördags hade vi vår partikongress där vi hade ett stort fokus på 

just de hållbara besluten. Man måste gå ifrån de som vi kallade för mandat-

beslut, utan se mer långsiktiga och hållbara beslut.  

Ser vi på sjukvården så är det nu dags att man kommer i mål med det vi 

socialdemokrater krävt, att man nu måste se hur strukturen för vår framtida 

sjukvård ska se ut. Ska inbesparingarna fortsätta så måste man ta beslut som 

är långsiktiga och hållbara och inte som sträcker sig över en mandatperiod. 

Det blir på sikt mer kostsamt för Åland. 

Talman! Nu till något som verkligen är oroade för oss inom Ålands social-

demokrater och det är att vi får ökade klassklyftor. Vi håller på att få ett sam-

hälle där vi får fler som blir bidragsberoende, då tänker jag på ensamstående 

med barn, enligt ÅSUB rapporten ”Ekonomisk utsatthet” som publicerades 

juni 2015.  

Det är bra angående ÅHS avgifterna att man har avgiftfritt till primärvår-

den för barn under 20 år, sänkt avgiftstak för barn under 20 år. Det vi gärna 

skulle vilja ha till är ett familjetak. Familjetak är ett högkostnadstak för barn 

till specialsjukvården. Nu är det inte med, men jag hoppas att det i framtiden 

övervägs att sättas in.  

Vi socialdemokrater anser inte att barnen ska hamna i kläm över familjen 

ekonomi. Vi vill inte att barn och sjuka ska drabbas.  

Att satsa på barn och unga är en fortsättning från förra regeringens famil-

jepolitik. Att satsa på barnen är en investering i framtiden att undvika att 

grupper blir marginaliserade dels ekonomiskt, men om man ser på samhället 

och klassklyftor så kan vi också nämna grupper som har svårt att komma in i 

vårt samhälle och då lätt blir marginaliserade.  

Vi från socialdemokraterna vill lyfta upp begreppet universell design. Uni-

versell design är ett relativt nytt begrepp för design framställd för universell 

tillgänglighet och användbarhet. Universell design omfattar lösningar för 

byggnader, produkter och miljö som är användbara för alla. Alla användare 

tillgång till samma användningssätt, identiskt närhelst det är möjligt, likvär-

digt när det inte är det. Undvik att segregera eller stigmatisera några använ-

dare.  

Talman! Med detta vill jag säga att vi måste se dem med funktionsnedsätt-

ningar, vare sig det är synliga eller icke synliga funktionsnedsättningar. Vi 

måste lyfta upp universell design som ett vanligt och självklart begrepp.  

Talman! Att ha tillgänglighet i fokus ser vi Ålands socialdemokrater som en 

självklarhet.  

En annan grupp vi vill lyfta upp är integrationen. Det är bra att vi tar an-

svar och bidrar med att kommuner tar emot flyktingfamiljer, men det är 

första delen. Sedan gäller det att vi tar vara på dem som kommer. Att kom-

munen visar att man gör det för att man bryr sig om familjen och att de blir 

integrerade i vårt samhälle. Sedan måste vi se hur vi utvecklar svenska för in-

flyttade och där görs det nu en satsning som vi välkomnar. 
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Vi vill ha en allmän skattefinansierad välfärd framom en politik som är 

styrd av avgifter vilket gör familjer bidragsberoende. Minskade klyftor mellan 

människor är smart ekonomi. 

Talman! Nu är vi med i en regeringskonstellation, för första gången i histo-

rien, som vill samma som oss nämligen att göra en kommunstruktur för 

ålänningarnas bästa. Nu gäller det för våra partier att ingjuta trygghet i för-

ändring att tala om att reformen syftar på att stärka kommunerna, minska 

sårbarheten i ekonomi och trygga en god kommunal service över hela Åland. 

Ålands socialdemokraters vilja överensstämmer med över 100 socialarbetare 

som vill ha ett samordnat barnskydd. 

Avslutningsvis, talman, för oss Ålands socialdemokrater så är det viktigt 

att ha en politik där tillgänglighet för alla är en självklarhet.  

Vi ser en allmän skattefinansierad välfärd och man ska inte tvinga barnfa-

miljer till bidragsberoende. Det gör vi med sänkta avgifter och då ger familjer 

en större köpkraft. De pengarna går inte till dyra semesterresor, utan det går 

att höja livskvaliteten och ger familjer möjlighet till en större valfrihet i sitt 

inköp till t.ex. mat och kläder. 

Vi vill trygga ålänningars rätt till fullgod service var man än bor och att 

gemensamt, solidariskt ta ansvar för varandra. 

En politik där alla kan och få vara med, känna tillhörighet, en politik där vi 

lyfter begreppet universell design. 

Med detta så vill vi lyfta fram politiken med medmänskligheten i fokus. 

Istället för att bråka om investeringar, skrämma upp folk om hotet om cent-

ralisering så ska vi lyfta upp våra medborgares behov och hur vi kan för dem 

ta beslut som är hållbara och ger en framtidstro. 

Tillsammans kan vi jobba gemensamt för våra unga och om en framtid 

som ger våra unga en trygg, drogfri uppväxt. Att de ser mer möjligheter än 

hot. Det är vi som skapar attityder och främjar god uppväxt. 

Vi tror på visionen att alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fre-

dens öar. Vi som parti vill aktivt vara delaktiga och förverkliga visionen.  

Talman! Detta är en budget där det ryms mycket. Tiden går, och nu har jag 

valt att bara ta upp det övergripande. Vi från lagtingsgruppen kommer att 

återkomma under debatten med detaljer. Tack. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Tack ltl Göte Winé för ett intressant anförande. Ledamo-

ten är orolig över de klassklyftor som finns och det är jag också. Det som 

gör mig ännu mer orolig är den obefintliga politik som socialdemokra-

terna för och som eventuellt borde kunna återfinnas i budgeten. Det är 

ett väldigt svagt avtryck från socialdemokratisk politik.  

Man pratar om tillgänglig sjukvård, javisst, men bara inom primär-

sjukvården. Man höjer avgifterna, man stänger avdelningar och man 

satsar istället 6,7 miljoner på att göra investeringar. Jag säger inte att 

det är fel, men det är inte den socialdemokratiska politiken som tidigare 

har först. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, talman! I ett anförande blir regeringen beskylld för att föra social-

demokratisk politik, i annat replikskifte sägs att den socialdemokratiska 

politiken inte syns. 



  

     

Som jag nämnde i mitt anförande så inom socialpolitiken fortsätter vi 

att satsa på barnfamiljer. Förra socialministern Carina Aaltonen lyfte ett 

bra grepp om familjepolitiken. ÅHS styrelse har tagit vid och jobbat 

fram att det nu är avgiftsfritt för barn under 18 år, även maxtaket för 

barn under 20 år har sänkts. Vi vill satsa på barnfamiljer. Vi vill också se 

hur det är för de ensamstående föräldrarna. Vi har börjat titta på vilka vi 

verkligen kan stöda som behöver stöd. 

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, herr talman! Ltl Winé bekymrade sig över ensamförsörjarna i sitt 

anförande. Den minnesgode minns säkert debatten vi hade inför förra 

lagtingsvalet där vi från Ålands Framtid konsekvent drev på om en för-

höjning av ensamförsörjartillägget för att faktiskt rikta en konkret åt-

gärd till ensamförsörjarna. Socialdemokraterna valde då att gå in för ett 

förhöjt hemvårdsstöd istället. Man kom inte med några konkreta förslag 

på det här området nu. Vad kommer socialdemokraterna rent konkret 

att göra för den här gruppen? Vi har lagt tydliga förslag inom det här 

området som socialdemokraterna kraftigt har motarbetat. Vad kommer 

man att göra istället för att ge den här utsatta gruppen, som vi kan vara 

överens om att behöver åtgärder, bättre förutsättningar framöver?  

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, talman! Jag kommer väl ihåg när jag skrev detta så såg jag framför 

mig att ltl Axel Jonsson skulle begära replik och påminna mig om en-

samförsörjartillägget. Vi satt också i samma utskott, ltl Jonsson och jag, 

och där hade vi upp förslaget om höjning av ensamförsörjartillägget. Då 

ansåg vi att ett sådant tillägg skulle medföra att andra bidrag skulle för-

svinna. Förslaget var inte tillräckligt berett. Det skulle ha fått för stora 

konsekvenser på annat. Vilka konsekvenser skulle ensamförsörjartilläg-

get få på t.ex. bostadsbidraget? I mitt anförande nämnde jag att vi inte 

vill göra ensamstående försörjare till bidragstagare och bli beroende av 

bidrag. Vad kan vi göra för att sänka avgifter och därigenom höja deras 

köpkraft? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Som resultat av lagtingets arbete och landskapsregering-

ens arbete under den föregående mandatperioden tillkom kommuner-

nas socialtjänst med mycket möda och stort besvär. Vi som var med om 

alla turer vet att det var svårt att hitta en modell som skulle vara tillräck-

ligt gångbar. Vi åstadkom en lagstiftning.  

Socialdemokraterna arbetar aktivt emot lagtingets produkt som säger 

att vi i första hand ska låta kommunerna bilda socialvårdsområden. An-

ser ltl Winé att det är okej att man försöker lägga krokben för lagtingets 

påbud om att det faktiskt är självständiga socialvårdsområden som ska 

ta hand om stora delar av den åländska socialvården i framtiden? Är det 

faktiskt korrekt att hantera en politisk produkt på det viset? 
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Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! Först vill jag påminna ltl Harry Jansson, som han sä-

kert kommer ihåg, att socialdemokraterna inte ville ha det här. Vi ville 

inte att man skulle ge kommunerna den här holmgången som förekom-

mer just nu. Jag kan inte hålla med ltl Jansson om att socialdemokra-

terna motarbetar det. Tvärtom, en socialdemokrat står just nu i stolen 

och pratar för det. Men vi har en vision och en målsättning om att vi 

helst vill se ett KST, ett barnskydd och det vill många flera än oss. Det 

kanske t o m i vår grupp finns olika vägar att gå. Vårt mål är klart. Su-

sannegruppen tog fram ett otroligt bra koncept som vi borde ha pressat 

igenom i förr regeringen, men det fanns inte politiskt styrka till det från 

centern.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Stephan Toivonen 

Tack, herr talman! Ärade ledamöter, regeringsmedlemmar, så var det dags 

för det sista gruppanförandet, nästan på övertid, men några ord. 

Det är lite knepigt att vara sist. Man vill ju ogärna upprepa alltför mycket. 

Jag tror att vi ser det här ur lite olika synvinklar, så kanske inte så mycket 

överlappningar ändå. 

För ett år sedan höll jag mitt första anförande i detta lagting. Det behand-

lade budgetförslaget för 2016. Jag nämnde då lite skämtsamt att eftersom det 

var ett underskott på 17,6 miljoner så borde väl finansministern göra en ny 

version. Men jag lade även in en brasklapp om att jag var ny och det var 

kanske så här det fungerade.  

Lite komiskt, efter två tilläggsbudgeter var underskottet ännu större. Det 

gick ju inte så bra det första året. 

 I fjol visste vi att finansministern inte skulle genomföra den budgeten. Så 

var det då. Nu är vi en märklig situation. Nu vet vi inte heller om det är den 

sittande finansministern som ska verkställa den här budgeten. 

 Budgeten, eller resultaträkningen, som man kallar den för, har denna gång 

ett underskott på 12,1 miljoner euro. Men vi måste påminna oss om att sen-

aste år framkom underskottet inte ens i budgeten. Jag påpekade detta ett an-

tal gånger, och det gläder mig att det nu är mer pedagogiskt så att man kan se 

vilket underskott det är. 

När jag sedan inledningsvis läste den allmänna motiveringen så kunde jag 

redan på andra sidan läsa att landskapsregeringen beslutat att inte röra de 

sociala förmånerna som regeringen talade om i sin första tilläggsbudget, där 

man hade marknadsfört att skulle spara en massa. 

Jag har ju några gånger i lagtinget ifrågasatt regeringens moraliska kom-

pass. Tydligen har kursen nu korrigerats. Om det beror på vad jag sagt eller 

något annat, så det är svårt att säga. Men hur som helst så tycker jag att rege-

ringen är värd en liten eloge för att den har kunnat ändra uppfattning, trots 

att ni fick ris från den andra sidan. 

Jag tittar mera på budgetuppställningen än texterna. Min vana trogen så 

tittade jag på PAF. I fjol lade jag en motion om att man skulle sänka uttaget 

från PAF och inte ta ut hela årsvinsten. Jag fick en replik om att det skulle bli 



  

     

ännu större underskott i budgeten. Men jag noterar att i år har man gjort så 

som jag föreslog, dvs. minska uttaget, vilket är trevligt. 

Jag brukar alltid titta på pensionsfonden där jag också kritiserade uttaget 

och sade att man inte skulle ta så stort uttag. Jag noterar samma sak där, att 

man in den här budgeten har minskat uttaget.   

Jag måste väl erkänna att det ibland kan kännas lite tröstlöst att vara i op-

position, det kanske inte ändrar så mycket, men ibland ändrar det eller så är 

det bara slumpen.  

Jag bläddrade vidare bland mina gamla motioner och såg att jag ju även 

lade en motion om att sänka internhyran för Guttorp och ÅMHM. Till min yt-

terligare stora glädje så kunde jag se att internhyran för Guttorp hade sänkts 

med 43 procent och för ÅMHM med 25 procent. En liten eloge även för detta. 

Vi diskuterade ganska mycket pedagogiken i fjol. Speciellt vi som var nya 

hade svårt att hitta i budgeten. Det fanns ingen innehållsförteckning, men nu 

har man använt sifferstaten som en slags innehållsförteckning med sidnum-

rering. Det underlättar för oss som är nya. Det finns förbättringar att göra, 

men jag har tänkt försöka vara lite mera positiv i det här första anförandet. 

Men jag återkommer med ytterligare förbättringsförslag senare. 

Om vi då återgår till att se budgeten som helhet, så är alltså underskottet 

nu 12,1 miljoner, som har diskuterats här tidigare. 

Vi kan läsa redan på sidan 2: ”Med beaktande av de uppnådda sparmålen 

på övriga områden och avdelningar har landskapsregeringen beslutat att 

de sociala förmåner som också var föremål för inbesparingskrav inte rörs i 

denna budget”. Är det faktiskt de här besparingarna?  

Lantrådet sade här idag; ”underskottet har minskat avsevärt, hårt och svårt 

arbete”. Finansministern sade; ”vi levererar en budget i enlighet med rege-

ringsprogrammet”. Liberalernas gruppledare talade om tårar och svett. Är det 

faktiskt tårarna och svetten som har gjort att resultatet har blivit så mycket 

bättre? 

Tidigare har det noterats här att klumpsumman har ökat med 3 miljoner 

och flitpengen med 14 miljoner. Dessutom får man tillgång till ytterligare 7 

miljoner av PAF-medel. Det är nog den absolut största orsaken till att resulta-

tet är bättre, för det är det.  

Sedan har ni valt att inte visa överskott, vilket vissa här har påpekat att det 

egentligen kunde vara, ett överskott på 5 eller 6 miljoner. Orsaken till att man 

inte gör det är att ju man gjort två reserveringar; Vårdöbron och den geria-

triska avdelningen på ÅHS. Om detta kan man ha olika åsikter.  

Flitpengen för år 2015 blev 23 miljoner. Några år tidigare var den ungefär 

8 miljoner. Vi har en mycket stor differens. Det framkom här att det var kapi-

talinkomster, samfundsskatter osv.  

Det är bra att inte se det som en varaktig inkomst, utan helt enkelt göra de 

reserveringarna. Om detta är i enlighet med regelverket får vi säkert orsak att 

titta på i finansutskottet. Jag hoppas att det är det. 

Orsaken till att det har gått bättre så här långt beror till väldigt liten del på 

regeringens arbete. Det oroar mig att man inte har så mycket sparmål. Det 

framkom att man inte ens vet hur många anställda det finns. Det framkom-

mer att antalet anställda ökar osv. Det är nog regeringen som ska komma 

med sparförslagen även om vissa oppositionspartier också har kommit med 

sparförslag i de här motionerna, trots att det också finns tillägg. Mina mot-

ioner borde inte innehålla några extra kostnader.  
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Motionerna tänkte jag återkomma till senare. 

I huvudsak håller jag idag med den linje som regeringen har i de här frå-

gorna. Vi har ju sedan en debatt på fredag och då tror jag att jag har en annan 

inställning, men det är en senare debatt. Tack. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack ltl Toivonen för det försiktiga och reserverade men ändå stödet.  

Ledamoten ställer den retoriska frågan om det verkligen är tårarna 

och svetten vi ser i denna budget eller om det är någon form av trixande 

med siffrorna. Jag tänker inte ta någon närmare ställning till det, men 

jag är helt säker på att detta kommer att klarna i finans- och näringsut-

skottets behandling av budgeten. Faktum är att landskapsregeringen har 

jobbat målmedvetet och strukturerat uttryckligen med att få ned kost-

naderna och öka intäkterna, vilket i kombination minskar det beramade 

hållbarhetsgapet. Jag påstår att vi är på god väg. Den allmänna inrikt-

ningen är sund.  

Vad gäller mitt ansvarsområde så vill jag särskilt ge beröm till hur 

ÅHS, ÅHS styrelse och ÅHS ledningsgrupp men också varenda anställd 

har arbetat. Det har inkommit många konstruktiva och goda förslag från 

organisationen. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Vi får hoppas att ministern har rätt inför framtiden. 

Jag talade om vad som fanns här i budgeten.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Diskussionen avbryts här och fortsätter i morgon tisdag och inleds då med regerings-

kansliets område. 

För kännedom 

50 Godkännande av överenskommelsen med Republiken Korea om social trygghet  

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 2/2016-2017 
Landskapsregeringens yttrande RP 12/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 12/2015-2016 

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 25 november 2016. 

51 Komplettering av lagförslaget om vattenfarkoster 

Landskapsregeringens lagförslag LF 15a/2015-2016 

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 21 november 2016. 

52 Ändrade avgiftsgrunder i vården 

Landskapsregeringens lagförslag LF 6/2016-2017 

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 21 november 2016. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls tisdagen den 15 november 2016 kl. 09.30. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 

Upprop. 26 ledamöter närvarande. Antecknas. 

Remiss, fortsatt behandling 

1 Förslag till budget för landskapet Åland 2017 

Landskapsregeringen budgetförslag BF 1/2016-2017 
Budgetmotioner BM 1-48/2016-2017 

Debatten avbröts vid gårdagens plenum då talmannen föreslog att ärendet remitteras 

till finans- och näringsutskottet. 

I dag fortsätter debatten med de olika avdelningarna som presenteras av respektive mi-

nister. Avsikten är att regeringskansliets, finansavdelningens, social- och miljöavdel-

ningens och utbildnings- och kulturavdelningens områden diskuteras i dag, medan nä-

rings- och trafikavdelningens områden diskuteras i morgon.  

Under respektive avdelning kan också skrivningar i den allmänna motiveringen om re-

spektive avdelnings verksamhet beröras. 

Dagens plenum avbryts vid 17.00-tiden och om diskussionen om de för dagen inplane-

rade områdena då inte är klar, kommer den att fortsätta i morgon. 

Vi börjar med diskussion om landskapsregeringen och regeringskansliet. Under denna 

rubrik kan även lagtinget diskuteras. Begärs ordet? 

Minister Nina Fellman 

Talman. Bästa lagting. Jag vill inleda med att förtydliga en sak utgående från 

gårdagens diskussion. Under det senaste året har jag inte noterat att det 

skulle vara något lurt alls med förvaltningen. Inte heller att där skulle vara för 

mycket folk, tvärtom. För att klara allt det arbete som anstår en självstyrelse 

så har vi för litet folk, även om alla jobbar häcken av sig. Ett stort tack till min 

egen lilla avdelning för väl utfört arbete och tålmodig upplärning av en ny 

minister. 

I mitt anförande så tänkte jag uppehålla mig vid de två viktigaste föränd-

rings- och utvecklingsprojekten på mitt ministerområde, nämligen kommun-

strukturreformen samt integrationsarbetet i landskapet och avsluta med 

några ord om externpolitiken. 

Integrationen är ju ett högt prioriterat område för landskapsregeringen. 

Redan i regeringsprogrammet så konstateras ”En god integrationspolitik är 

ett viktigt framtidsområde och riktar sig både till arbetskraftsinvandrare, 
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flyktingar, asylsökande och den egna befolkningen.” Det sistnämnda är 

kanske det viktigaste. Det är vi som bor här som ska se till att vårt samhälle är 

öppet och inkluderande och det har ingenting alls att göra med vilka inflyt-

tare som möjligen får ett starkt stöd för att komma igång om de kommer från 

svåra förhållanden. Det rör mycket långt alla som kommer hit som vi ska få 

att trivas och som känner att de är med i en gemenskap. 

Nyckelområdena för landskapsregeringen för en lyckad integration är ar-

bete och språk. I årets budget finns därför en försvarlig summa pengar förde-

lad på olika ministerområden, framförallt för språkstöd i olika former. För 

SFI-utbildning, för lärande i arbete genom stöd till kommunerna, till skolor 

och barnomsorg. Vi har också en ny satsning på tredje sektorn, en särskild 

pott PAF-medel för nya och innovativa sätt att jobba med integration. Inte 

med det perspektivet att vi ska hjälpa dem, utan med frågan hur vi ska jobba 

tillsammans för en bra integration. 

Enligt ÅSUB:s senaste befolkningsstatistik så flyttar fler människor än nå-

gonsin bort från Åland så att inflyttningen som kommer till Åland med nöd 

och näppe ger oss en positiv befolkningsutveckling. Det är utmaningen. Miss-

lyckas vi med att få till en bra integration så misslyckas vi med att utveckla 

vårt samhälle vidare. De pengar som hittills har anslagits för en särskild PAF-

pott, 40 000 euro, får jag väl säga är en liten början. Avsikten är att genom 

det här årets projekt utveckla ett integrationsprogram som ger så goda resul-

tat att alla förstår att det är en investering för framtiden, inte en kostnadspost 

i budgeten. 

Så till kommunstrukturarbetet. Varför ska vi hålla på med det? Är det för 

att sossarna i synnerhet och landskapsregeringen i allmänhet vill centralisera 

till varje pris. Är det för att man vill släcka lamporna på landsbygden, lägga 

ner skolorna och - som Centerns partiordförande uttryckte det i något sam-

manhang - skicka ut åldringarna på gatan. Nej. Kommunstrukturreformen 

drivs för det första av en väldokumenterad önskan hos den åländska befolk-

ningen att se en förändring. Det drivs av en omsorg om att alla delar av Åland 

ska vara livskraftiga, inte bara överleva. Det är skillnad.  Med den politik som 

hittills har drivits har inte alls allting varit rosenrött. Vi har sett hur både 

skärgård och landsbygd har utarmats på arbetsplatser, hur skolor har stängt 

och hur befolkningen har åldrats. Vi kan konstatera att status quo med 16 

kommuner är detsamma som en långsam utarmning, en långsam nedgång 

och handlingsförlamning på många viktiga områden där vi behöver jobba till-

sammans och nu inte klarar av det. 

För det tredje är det en vilja att se till medborgarna, inte till de nuvarande 

kommunala maktstrukturerna. Likvärdig, högkvalitativ service på alla områ-

den till alla ålänningar, det är målet. Inte att det ska finnas skillnader i skatte-

tryck, servicenivåer och förmåner mellan människor som kanske bor bara 

några tiotals meter ifrån varandra.  

För det fjärde är det viljan att utveckla helheten Åland. Det finns en massa 

områden där ett samarbete är nödvändigt och där det idag stupar på de 

många gränserna och de många organen som jobbar. T.ex. när det gäller vat-

ten- och avlopp, när det gäller fysisk planering, när det gäller äldreomsorg, 

när det gäller barnskydd, som vi pratade om i den här salen nyligen, när det 

gäller näringslivsutveckling och när det gäller infrastruktur. Det finns jobb att 

göra som blir ogjort för att man helt enkelt inte hinner med det eftersom 

kommunerna har fullt upp med att hålla näsan ovanför vattenytan.  
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I den här budgeten finns det några kostnadsposter som ska användas till 

att slutföra det utredningsarbete som har inletts. Ett förarbete för en ny 

kommunindelningslag, litet mera pengar för PVC, för mer förankring och 

diskussioner med berörda parter, något som på många håll har efterfrågats, 

en ÅSUB-enkät om hur medborgarna på Åland tycker. Här vill jag säga att det 

inte är någon slump att den frågan ställs till medborgarna nu. Avsikten har 

hela tiden varit att det resultat, det som ålänningarna tycker, ska finnas med 

som ett kunskapsunderlag i den slutliga rapporten så att vi vet hur våra med-

borgare ser på frågorna. 

Med tanke på att detta är den första gången någonsin som den här frågan 

på allvar reds ut så tycker jag att det är ganska lite pengar som vi har satsat på 

de här utredningarna. Jämför t.ex. med de pengar som tidigare har satts på 

kortruttsutredningar, golfbaneutredningar, broutredningar, simhallsutred-

ningar och alla möjliga utredningar och som inte alla har gett resultat. 

Landskapsregeringens avsikt är att när utredningarna är klara och vi har 

en faktabas att gå vidare med, då ska vi göra det. I februari närmare bestämt. 

Så snabbt har man väl aldrig marscherat förut i en för hela Åland så här viktig 

fråga. Och kanske är det just det som orsakar den stora skälvan bland de par-

tier som helst ser att allt förblir vid det gamla, så som det alltid har varit. 

Självklart är det så att den lagstiftning som ska tas fram ska ske med en 

parlamentarisk förankring. Vi kommer att behöva varje insikt och varje väl-

grundad åsikt som finns. Men landskapsregeringens utgångspunkt är att det 

finns ett reellt behov av förändring och att vi ska jobba för att förverkliga det. 

Det är, som vi ser det, vårt ansvar - helheten Åland. 

För de norråländska kommunerna Finström, Sund och Saltvik - förlåt! 

Finström, Sund och Geta (skratt, det var inte meningen!) reserveras 45 000 

euro för den kommunindelningsutredning som de kommunerna har rätt att 

begära enligt gällande lag. När den är klar så kan det ju resultera i att de här 

tre kommunerna väljer att gå samman.  

Slutligen. Några ord om externpolitiken. Som ansvarig för europeiska frå-

gor, för nordiskt samarbete och till viss del för kontakterna till Finland och 

Sverige så kan jag konstatera att varken tiden, pengarna eller personalen 

räcker till i vår lilla förvaltning. EU-enheten, de jobbar med håret på ända för 

att hinna med den flod av direktiv som direkt påverkar det åländska sam-

hället genom att lagstiftningsbehörigheten också finns där. 

Det nordiska samarbetet, så viktigt som det är - och det är det - har inte 

samma tvingande effekt på vår lagstiftning och hamnar därför ibland i baksä-

tet. I relationerna till Finland och Sverige så kan vi konstatera att det system 

som vi hittills har jobbet med, med två kontaktpunkter i Stockholm och i 

Helsingfors har inte, med facit i hand, varit tillräckligt effektivt eller fokuserat 

på rätt saker, och särskilt inte i förhållande till Helsingfors. Det betyder inte 

att man alla tider har gjort fel. Det betyder att förutsättningarna ändrats, hur 

man arbetar i riksdagen, nya digitala möjligheter och en ny majoritet i 

Helsingfors har gjort att det har varit väldigt svårt med framkomligheten 

både för det åländska och för det svenskspråkiga i Finland just nu. 

Ambitionen i Helsingfors är nu att kartlägga och fokusera på de nyckelspe-

lare i partier, på ministerier och i utskott som vi nödvändigt måste jobba med 

för att nå framgång. När vi exakt vet vad vi behöver göra och vem vi behöver 

känna, då är det vi som ska göra jobbet. De åländska partierna, det åländska 

parlamentet och de åländska ministrarna måste ha en större personlig när-
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varo i Helsingfors. Det finns inga genvägar till det. Det räcker inte att vi har 

en eller kanske två människor i Helsingfors. Vi måste själva vara där och göra 

jobbet. Tack för mig. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Tack minister Fellman för ert anförande. Jag ska kort be-

röra två saker. Det första rör Ålandskontoret i Helsingfors. 

Alla som sitter här, och även den stora allmänheten, vet att de frostiga 

relationerna till Helsingfors är ett ständigt pågående problem som har 

förvärrats under Katrin Sjögrens ledning som lantråd. Då väljer man 

från landskapsregeringens sida att minska ner Ålandskontoret i Helsing-

fors väldigt mycket och ge dem nya uppgifter. De ska alltså koordinera 

landskapsregeringens deltagande i Suomi Arena. Det känns främmande 

för mig.  

Jag saknar också någonting i ministerns framförande och det är en 

diskussion kring lagberedningen. Vi vet att de har stora problem med att 

kunna leverera kvalitativt material till lagtinget. Det är tråkigt att mi-

nistern inte hann nämna det i sitt anförande. 

Minister Nina Fellman, replik 

Tack. Lagberedningen kommer lantrådet att beröra eftersom det är un-

der henne. 

När det gäller Ålandskontoret i Helsingfors så är det ju så, att delta-

gandet i Suomi Arena är en typ av verksamhet som Ålandskontoret har 

hållit på med tidigare, evenemang och arrangemang i Helsingfors. Det 

som vi försöker göra nu är att hitta nya vägar att jobba, som en lobbyor-

ganisation, en port, en ingång och en kunskapsbank för oss som måste 

hitta vägar in i arbetet i Helsingfors. Där har vi gjort en omvärdering 

över hur vi ska jobba. Kanske från det tidigare arbetet där man satsade 

mera på evenemang och tillställningar, som t.ex. Suomi Arena. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det var ganska lite presentation av innehållet i kansliav-

delningens och regeringskansliets budget, men det kanske är så, att det 

som inte tagits upp här hör till lantrådet och att vi får återkomma till det 

under nästa anförande.  

För att hålla sig till de två saker som minister Fellman tog upp så fäste 

jag vikt vid att man konstaterar att tiden inte räcker till att sköta de ex-

terna kontakterna ifrån Åland. Mig veterligen så har alla människor på 

denna jord 24 timmar per dygn. Det handlar om hur man prioriterar 

den tiden och hur man använder den. Man konstaterar också att tjäns-

temännen inte är i tillräckligt antal för att kunna sköta det här. Det som 

jag tycker är det intressanta och som kanske är det allra viktigaste, det 

är att få en redogörelse för vad politikerna gör. Till syvende och sist är 

det ändå det viktigaste - att politikerna har dagliga, veckovisa och må-

natliga kontakter med regering och framförallt direkt kontakt med 

kommissionärer. Det skulle vara intressant att höra hur det första året 

nu har varit med direkta kontakter till ministrar och kommissionärer.  

Talmannen 

Tiden är ute! 



  

  193 

Minister Nina Fellman, replik 

Jag får väl börja med att konstatera att dygnet visserligen har 24 timmar 

men reglerad arbetstid har det inte. Vi kan inte begära av våra tjänste-

män att de ska dela upp sina 24 timmar i dygnet på arbete. 

När det gäller hur externpolitiken under det gångna året har skötts så 

kommer det, som jag tidigare har sagt, ett externpolitiskt meddelande 

där vi i detalj berättar vad som har hänt och vad som har gjorts under 

det gångna året. Tiden i en replik räcker inte till för att redogöra för alla 

de sakerna. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack talman! Minister Fellman säger att landsbygd och skärgård har 

drabbats av en långsam utarmning och att det saknas arbetsplatser. Då 

frågar jag mig hur kommunstrukturreformen kan ge flera arbetsplatser i 

skärgården och hur man kan göra så att det blir mer attraktivt att bo i 

skärgården? Vi har ju demografiska problem, det vet vi, men det skulle 

vara intressant att höra hur en kommunstrukturreform faktiskt kan på-

verka den här saken positivt. Är det inte en stor risk att skärgården ris-

kerar att ytterligare marginaliseras om beslutsfattandet kommer längre 

bort från invånarna? 

Minister Nina Fellman, replik 

Absolut! Det är en risk, men jag ser inte att svaret på frågan är att vi inte 

gör någonting. Det har prövats. Vi har sett vad som händer med skär-

gårdskommunerna och landsbygdskommunerna i utkanterna med det 

system som vi har idag. Vi måste pröva nya vägar för att kunna jobba 

tillsammans för en helhet. Vi kan inte tro att ingenting kan förändras till 

det bättre. Det är min övertygelse. Det är bättre att man har starkare en-

heter där man kan göra vissa saker mera rationellt och använda pengar-

na för helheten. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag var inne på samma spår som ltl Lindholm. Jag tycker 

att ministern är litet väl pessimistisk beträffande kommunerna. Det är ju 

succéartat det som har hänt på Åland. De åländska landsbygdskommu-

nerna har ökat med nästan 4 000 personer de senaste fem åren. Det 

finns ingen ort runtomkring oss som lyckats decentralisera befolkningen 

på det sättet och det beror ju förstås på kommunerna. Ministern menar 

att landsbygdskommunerna lever någon sorts sotdöd. Det är inte sant. 

Det är någon tro där man försöker förmå ålänningarna att sjunka ihop 

och ge upp.  

Min fråga är på vilket sätt en kommunstrukturförändring lika bra 

kommer att garantera skolor och daghem i Geta, i Föglö, i Saltvik och i 

Eckerö som idag? 

Minister Nina Fellman, replik 

Jag skulle vilja svara med en motfråga. Hur ska t.ex. Vårdö, Geta eller 

Sottunga kunna garantera att klara sina lagstadgade uppgifter, med den 

försörjningskvot man kommer att ha inom några år och med den demo-

grafiska utveckling som vi ser? Vi hör i den här debatten att emellanåt 

har kommunerna det så bra så de verkligen inte behöver någon hjälp. I 
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andra sammanhang så sägs det att det genom landskapsandelssystemet 

är fullkomlig kris i kommunerna. Är det bra eller är det dåligt undrar 

jag, eller handlar det om vilken fråga man diskuterar? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Kansliminister Fellman uttrycker sig som så, att vi 

som värnar om kommunerna börjar drabbas av den stora skälvan till 

följd av landskapsregeringens våldsamma planer på att slakta kommu-

nerna. Vi är inte oroade för egen del men vi är mycket oroade över den 

kostnadseffekt som det här projektet kommer att sluta i.  

I gårdagens inledande remissdebatt kunde vi konstatera att det har 

gjorts reformer som totalt sett blivit mycket dyrare. Jag tillhör - som ni 

alla har märkt - inte landskapsregeringens beundrare när det gäller han-

teringen av det här området. Det är väl en enda sak i den kommunala 

frågan som landskapsregeringen har lyckats göra rätt och det är att före-

slå pengar så att Finström, Geta och Sund ska kunna gå vidare med sina 

sammanslagningsplaner. Det sker på ett demokratiskt sätt efter att ha 

förankrats i respektive kommun.  

När det gäller den omtalade enkäten, som skickats till hushållen, så 

kan vi konstatera att landskapsregeringen för befolkningen bakom ljuset 

genom att påstå att en kommun är möjlig på Åland. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Minister Nina Fellman, replik 

Jag tycker att det är beklagligt, ltl Jansson, att använda ord i den här sa-

len som att landskapsregeringens planer är ”våldsamma” och att man är 

ute efter att ”slakta” kommuner. Det vi jobbar med är att förändra en 

struktur som har varit orörd sedan kyrksocknarna bildades. Det kan inte 

vara så att man i ett demokratiskt system i en regering inte får syssla 

med förändring utan att oppositionen säger att man ”ska göra våld” på 

den åländska befolkningen, när det handlar om en förändring som är 

mycket väldokumenterad och mycket väl förankrad och där varenda steg 

som hittills har tagits är transparent och öppen för alla att bekanta sig 

med. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Som representant för ett parti, Åländsk Center, som har 

varit med och reformerat det åländska samhället till det mönstersam-

hälle som alla partier egentligen uttrycker att det är, så känns det litet 

konstigt att här få epitetet ”att allt förblir vid det gamla” som minister 

Fellman uttryckte sig och att Centern skulle vara ett sådant parti. Det är 

den ena saken. 

Den andra saken, som kanske är den viktigaste för mig, är att allting 

ska kunna förändras och utvecklas och Åland ska vara ett dynamiskt 

samhälle. Det som är kärnfrågan för mig, när det gäller kommunutred-

ningen - Kommer den här regeringen att respektera den grundlagsskyd-

dade rätten för kommunerna att själva bestämma sin framtid eller 
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kommer regeringen att bestämma hur Kökars, Föglös, Vårdös och Getas 

framtid kommer att se ut? Det finns en sådan majoritet att Mariehamns 

befolkning i princip kan bestämma över hur det ska se ut i skärgården. 

Det är det som stör mig. Det fina med Åland är att vi alltid har tagit ett 

ansvar för vårt eget närområde och det är det som den här regeringen 

håller på att förstöra nu.   

Minister Nina Fellman, replik 

Jag vill börja med att konstatera att historien tar ju inte slut för att Cen-

tern inte sitter vid makten. Historien fortsätter och förändringen av 

Åland fortsätter och så måste det vara i det system som vi jobbar i. Jag 

tycker att Åländsk center ska fortsätta vara med och jobba för de föränd-

ringarna. Men man kan inte göra det genom att säga ”nej” till allt och 

”om det inte görs som vi vill så då är vi inte med”. Regeringen kommer 

inte att agera mot någon lagstiftning, varken grundlagen eller någon an-

nan lagstiftning som finns på Åland. Vi kommer att göra de förändringar 

vi gör inom ramen för de lagar som gäller på Åland och i Finland. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Herr talman! Jag tänkte bara helt kort beröra de övriga politikområdena som 

jag har ansvar över på regeringskansliet, nämligen jämställdhet, lagberedning 

och personalpolitik. 

Jämställdhetspolitiken och jämställdhetsarbetet har tre fokusområden, 

nämligen jämställd och jämlik vård i enlighet med regeringsprogrammet, 

våld i nära relationer och lika lön för likvärdigt arbete. Arbetsvärderingspro-

jektet går vidare. Vi håller på att utarbeta ett nytt ramprogram för jämställd-

het. När det gäller våld i nära relationer så fortsätter det arbete som den förra 

regeringen påbörjade. Vi har tagit en landskapsförordning om skyddshems-

personal och ÅSUB håller också på med ett arbete där vi ska få bättre statistik 

när det gäller våld i nära relationer, att man ska underlätta för ÅHS att vi får 

en fullödig statistik. Också det nordiska arbetet med jämställdhet fortsätter. 

Där har Åland under många år varit i framkant. Vi brukar hålla välbesökta 

och högkvalitativa nordiska konferenser och seminarier. I somras hölls en 

konferens om just hälsa, vård och jämställdhet som fick mycket lovord i nor-

diska sammanhang.  

När det gäller lagberedningen så vet vi alla - det framkom också i ett re-

plikskifte - att vi har svårigheter att upprätthålla tillräcklig kapacitet. Det 

sätts exceptionella krav på vår lilla lagberedning. Man behöver ha juridisk 

kompetens, lagberedningskompetens och så behöver man också hitta en 

samverkan mellan de olika avdelningarna och lagberedningen. Vi jobbar hårt 

med rekrytering och att kunna motivera till långsiktiga anställningar i land-

skapsförvaltningen. Det är inte helt lätt. Jurister har en bred och stor arbets-

marknad. Vi tittar också på samarbete mellan avdelningarna och lagbered-

ningen vilket kan innebära att vi gör förändringar i organisationen och i 

tjänstemannalagen. Till min glädje kan jag konstatera att vi under den sen-

aste tiden gjort två riktigt goda rekryteringar till lagberedningen med erfarna 

jurister. Det visar sig också att det blir allt svårare att köpa tjänster. Vi har 
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haft duktiga lagberedare ute i det åländska samhället men de tar sig andra 

uppgifter och får andra anställningar och väljer att göra andra saker. 

Självstyrelserevisionen är inne i ett avgörande skede och ska förhopp-

ningsvis bli klar under våren. Det betyder också att det kan frigöras vissa lag-

beredningsresurser där.  

När det gäller personalpolitiken så kan jag konstatera att vi behöver både 

stabil erfarenhet och ungdomlig drivkraft och landskapsförvaltningen ska ha 

som målsättning att ha ett modernt och uppmuntrande ledarskap. Jag delar 

mycket väl den analysen som ltl Lindholm gjorde i går, att vi också ska för-

söka dra till oss unga och välutbildade ålänningar. Där är högskoleprakti-

kantplatserna ett alldeles lysande tillfälle. 

I dagarna kommer vi att få en analys på en stor medarbetarenkät som 

landskapsförvaltningen har gjort. Det ska vi också systematisera nu, ta fram 

målsättningar, klara nyckeltal och se över sjukskrivningarna. Vi kommer att 

upprepa samma medarbetarenkät med jämna mellanrum.  

Vi håller också på att ta fram en värdegrund och värdeord för att försöka 

skapa en ännu starkare identitet inom landskapsförvaltningen. Så personal-

politiken är en sak som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Tack för det. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Vi behöver mera politik i politiken och det behöver vi nog 

få in i regeringen också. Det är mycket administrativt i lantrådets redo-

görelse för budgeten för år 2017. 

Jag hoppas ändå att det är tillåtet - ”Jämställdhet” nämndes i alla fall 

som ord och jag hoppas att jag kan ställa en fråga om arbetsvärdering 

som ingår i budgeten under lantrådets område. Det lyfts på flera ställen i 

budgeten och på kansliavdelningen inom två områden som lantrådet har 

ansvar för, både personalpolitik och jämställdhet. Men det är förvir-

rande att det under rubriken ”Personalpolitik” konstateras att arbetet är 

igång och att man nu har identifierat yrkesgrupperna. Man är ganska i 

början av processen. Däremot under rubriken ”Jämställdhet” så är arbe-

tet betydligt längre hunnet. Där konstaterar man att det slutförs under 

2017 eftersom det är med i budgeten för 2017, vilket är det riktiga. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Jag förstår inte alls det där att det ska vara mera politik i politi-

ken. Vi kanske har olika fokusområden. Jag pratar om väsentliga saker 

som är viktiga för landskapsförvaltningen. Att visa resultat i jämställd-

hetspolitiken, att visa resultat i personalpolitiken och också att visa re-

sultat i lagberedningen. Det är administrativa uppgifter i landskapsför-

valtningen, men nog gäller det ju att kunna visa resultat. 

När det gäller personalpolitiken så står det om ”landskapsförvalt-

ningen.” När det gäller jämställdhetspolitiken så pratar vi om ”hela för-

valtningen.”  

Vi går framåt med arbetsvärderingsprojektet precis som det är sagt 

att vi ska göra och enligt ingångna avtal, efter diskussioner och förhand-

lingar med fackföreningar. Tidsplanen följer helt uppsatta mål. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Den allra största jämställdhetsfrågan är våld mot kvinnor 

och flickor. Jag läste budgeten men hittade i princip ingenting. Det enda 
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som jag hittade var att det på förslag av ÅHS:s styrelse ska göras ett jobb 

rörande detta.  Min fråga är - På vilket sätt kommer landskapsregering-

en att arbeta för att våldet mot kvinnorna och flickorna minskar i sam-

hället? 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman. Ltl Karlsson skulle ha lyssnat på mitt i och för sig korta anfö-

rande. Det är ett långsiktigt arbete som nu fortsätter. Landskapsrege-

ringen tog över finansieringsansvaret under förra perioden på skydds-

hem. Det utvecklar vi nu. Vi har gjort en förordning där vi reglerar vad 

man behöver ha för utbildning när man jobbar inom skyddsvärnsverk-

samheten och vi har ett nära samarbete med ÅSUB där vi håller på att ta 

fram vettig statistik som ÅHS ska kunna använda sig av. Det är ett dolt 

problem som det är svårt att komma åt och där det är svårt att få vettig 

statistik. Vi pratar om fortbildning just när det gäller ÅHS. Landskaps-

förvaltningens jämställdhetsarbete behöver synkroniseras med ÅHS. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Tack lantrådet för informationen, speciellt vad gäller lag-

beredningen. Det är inte direkt någon nyhet att det tidvis har varit pro-

blematiskt att få fram en lagstiftning som följer gängse krav. Saken är 

som sagt inte ny och jag kan inte i momentet för lagberedningen se att 

det skulle ha tillförts några extra resurser till lagberedningen. Det är ju 

ändå i första hand lantrådets ansvar att se till att de lagar som kommer 

till Ålands lagting verkligen är av god kvalitét. Så har ju inte varit fallet 

många gånger. Ansvaret faller direkt på lantrådet, inte på personalen vid 

lagberedningen. 

Jag efterlyser också den laggranskningsnämnd som enligt lagen ska 

finnas och som även finans- och näringsutskottet har påtalat behovet av. 

Varför finns inte den nämnd i budgeten? 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Skulle pengar vara problemet för lagberedningen så tror jag att 

vi skulle kunna lösa det problemet ganska snabbt. Jag upplever att det 

finns en total samsyn i Ålands lagting och i landskapsregeringen. Finns 

det behov så har man absolut möjlighet att tillsätta medel. Problemet är 

att det är svårt att rekrytera. Jag vill ändå påstå att vi har gjort två väl-

digt fina rekryteringar som jag har goda förhoppningar om.  

Jag pratar med vicetalman Thörnroos nu så det är ju trevligt om man 

lyssnar! 

Jag har goda förhoppningar om att vi ska kunna ta steg framåt. Det 

finns också medel under lagberedningen för laggranskning. Det har 

också visat sig svårt att rekrytera folk till en laggranskningsnämnd. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Det gladde mig igår, den stora enighet som finns här i lag-

tinget och som också lantrådet gav uttryck för att finns i landskapsrege-

ringen, när det gäller SOTE-reformen.  Vi måste vara helt tydliga med 

att det finns bara ett sätt att lösa det på nu och det är inkomstskatteö-

verföringen till Åland, om vi inte ska dränera åländsk behörighet. Det är 

en ganska stor sak vi pratar om. Det är en skatteöverföring och det är ny 
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behörighet som vi ska sköta här på Åland. Det kommer att ställa stora 

krav på lagberedningen men också på finansavdelningen. Vi ska ha re-

surser och kompetens att också klara den skattelagstiftning som vi 

kommer att ha i våra händer. Det här är inte långt in i framtiden. Det är 

faktiskt 2019 som reformen ska träda i kraft i riket.  

Min fråga är om lantrådet kommer att tillse att det finns tillräckliga 

resurser på lagberedningen och på finansavdelningen för att hantera si-

tuationen? Kommer vi att få se konsekvenserna i lagtinget så att vi också 

kan bedöma det och se att de är tillräckliga? 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Självklart ställer det krav på lagberedningen och lagberedning-

ens resurser. Det man initialt kan tänka sig är samma system som när 

det t.ex. gäller barnbidraget. Att landskapsförvaltningen och Åland finns 

inom skattesystemet men att vi kan ha avvikande skattesatser. Det kan 

man initialt tänka sig. Men om man ska föra en egen skattepolitik så be-

hövs det absolut resurser. Och vad får vi behörighet över? Är det bara 

inkomstbeskattningen så är det ju en liten del av hela skattekakan. Men 

visst, jag håller helt med ltl Nordlund att det behövs ytterligare resurser. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Harry Jansson 

Tack talman! Under gårdagen kunde vi konstatera att landskapsregeringen 

har ägnat sig åt kreativ budgetering. Talmannen kommer väl att klubba av 

mig om jag går in på den diskussionen alltför mycket. Jag hoppas och utgår 

ifrån att finans- och näringsutskottet kommer att kalla landskapsrevisorn för 

en ordentlig diskussion om vilka budgetprinciper som ska styra landskapet 

Ålands budget i framtiden.  

Jag tänkte börja med sådant, herr talman, som förhoppningsvis förenar 

oss, dvs. grundvalarna för vårt system. Vi kan konstatera att vi inom opposit-

ionen tycker - inom Centern i synnerhet - att det finns lite tunna skrivningar 

kring våra s.k. grundvalar. Vi som har jobbat med förnyelsen av vårt system 

sedan 2009 så har förstås slitits mellan hopp och förtvivlan. Ska det gå att 

förändra självstyrelsesystemet på ett sätt som gör det mer flexibelt och som 

gör att vi kan anpassa det åländska samhället till morgondagen utan alltför 

långtgående diskussioner med Helsingfors.  

Jag tycker att man lugnt kan konstatera, som det också framgår av Cen-

terns motion nr 37 eller 38, som handlar om relationerna till Finland, att det 

finns en brist på ovilja, en brist på tid, ja ett rent ointresse för att ge Åland 

den tid man behöver. Det är något som vi har märkt även inom ramen för den 

s.k. Ålandskommittén under ledning av president Halonen. Det är beklagligt 

att Helsingfors inte längre har tid för sin enda autonomi. Varför de hårda or-

den? Ja, det är ju helt enkelt den närvarobrist som vi har känt av från rikets 

representanter under de 28 möten som vi hittills har hållit. När man inte har 

tid att vara med på ett tvåtimmars möte medan de åländska representanterna 

ofta måste sätta bort en hel dag, ibland ett helt dygn, för att ta sig till den 

finska huvudstaden. Vad allt detta bottnar i kan vi var och en spekulera i men 

det är helt klart att det har skett en försvagning rent allmänt av kunnandet 

om Åland inom statsförvaltningen. Det är en utveckling som är negativ och 
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som förstås går hand i hand med bristen på svenskspråkig kunskap inom 

statsförvaltningen.  

Herr talman! Förvånansvärt många har de senaste månaderna sagt till mig 

”Avbryt det pågående revisionsarbetet, lägg det i ispåse i väntan på att en ny 

finsk regering tar form efter valet i maj-juni 2019.” Jag förstår reaktionerna, 

de är naturliga i ljuset av allt som har hänt. Bästa vänner, ska man ha någon 

förståelse för sin situation så måste man först inomstatligt, på nationell nivå 

uttömma alla möjligheter att nå framgång. Så vi ska inte från åländsk sida 

kasta in handduken i det här läget. Däremot måste vi med skärpa meddela att 

vi inte accepterar hanteringen av Ålands autonomi.  

Samtidigt som jag säger det så vill jag redan nu, herr talman, understryka 

att man inte ska lägga för stora förhoppningar vid det pågående revisionsar-

betets slutresultat. Och varför det? Jag tror inte att Ålandskommitténs arbete 

i sig kommer att vara förgäves, dvs. att slutprodukten kommer att kunna 

uppvisa framsteg för Ålands del. Men vi har framför oss en ny remissomgång 

där t.ex. ministerierna i Helsingfors, redan i ett tidigt skede, meddelat sitt 

ointresse att medverka i en förändring av Ålands autonomi. Vi har en process 

inom Sipilä-regeringen som är på gång, förmodligen efter april i nästa år. Och 

sedan, bästa vänner, så väntar en hantering i riksdagen i det grundlagsutskott 

som jag alltmer har förlorat förtroendet för under tidens gång. Det sätt de har 

hanterat självstyrelsen genom åren har emellanåt varit skandalösa. Jag tän-

ker främst på lotteriskatten. När man nu också tar sig rätten att utan stöd 

tolka Ålands autonomilag, då är måttet rågat över hur man kan hantera sin 

egen konstitution som Ålands självstyrelselag är en del av. Den här delen av 

vårt framtidsarbete ger en anledning till oro.  

När det gäller det som är på gång i övrigt av självstyrelsekaraktär så är det 

SOTE-reformen, den regionala finska social- och hälsovårdsreformen, land-

skapsreformen och allt som är inbakat där. Jag gläder mig över landskapsre-

geringens svar senaste vecka som man sände till Sipilä-regeringen och social- 

och hälsovårdsministeriet, där man meddelade att Åland inte kan acceptera 

konsekvenserna för vårt örike.  

Vi hörde igår lantrådet tala om ambitionerna att neutralisera verkningarna 

av SOTE-reformen. Frågan är hur? Med vilka medel kommer vi att kunna 

uppnå en sådan förändring av Sipilä-skutan till den här delen?  För redan i 

den proposition som varit ute på remiss så har man skissat hur man kan köra 

över Ålands självstyrelsesystem. Vad är det som kan ändra detta under resans 

gång, dvs. innan det finns en färdig regeringsproposition på riksdagens bord?  

Ja bästa vänner, för mig är det nog en gåta. Vad är det som kommer att göra 

att Sipilä-regeringen väljer att göra något för att rädda Ålands status i den här 

frågan, med tanke på alla de andra svårigheterna som Sipilä-regeringen har 

att ta itu med. 

Det finns ju inte mycket vi kan göra som jag ser det i dagsläget. Makten har 

rätt, det märker vi också i våra diskussioner här på hemmaplan, de som har 

styrkan så vill genomföra det till varje pris. Vi har ju inte den klagorätt heller 

att ta till som Nationernas Förbund mycket nogsamt såg till att skulle finnas 

med i självstyrelsesystemet. Det har pga. olika händelser genom autonomins 

historia avskaffats. Därmed så står vi oss ganska slätt när det gäller att få stöd 

från det internationella samfundet. 

Herr talman. Händelserna på senare tid har ju, i alla fall för min egen del, 

gett styrka och kraft till att klagorätten måste återskapas till sin fulla och ur-
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sprungliga utformning, dvs. att det då också gäller annat än det som är rent 

språkrelaterat. Det som Ålandskommittén hittills har kompromissat sig fram 

till som ett sätt att få klagorätten återupplevd i modern tid.  

I och med att tiden har gått ut, herr talman, så ber jag att få tacka för mig 

och återkommer i ett nytt anförande om kommunreformen. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag håller med om att det är väldigt många och svåra frågor när 

det gäller självstyrelsepolitiken. Det är som om det har lagrats på flera 

frågor som verkligen har skärpt till det politiska klimatet mellan 

Helsingfors och Åland. Samtidigt vill jag påminna om att inte har det va-

rit så lätt tidigare heller. Det här har varit en pågående process där 

många regeringar har kämpat för att få framgång i självstyrelsepolitiska 

frågor. Nu har det råkat sig så att det faktiskt har samlats flera frågor. 

Till den delen har vi ett bekymmer. Men jag tycker att det blir fel när 

Centern flera gånger påstår att det är den här regeringens fel för det är 

det inte. Det här är en pågående process. 

Sedan håller jag med om att man kanske inte ska förvänta sig alltför 

mycket från Ålandskommittén men jag tycker ändå att vi har kommit en 

bit på vägen. Det finns svåra frågor där vi inte är eniga men vi är en bit 

på väg. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Harry Jansson, replik  

Jag vill rätta vicetalmannen att jag inte personligen har belastat lantrå-

det Katrin Sjögrens regering för utvecklingen i Helsingfors. Det vill jag 

betona. Men naturligtvis har vår egen regering ett ansvar för det som 

händer i Helsingfors. Man har ju fel fokus i sina interna arbetsreformer 

när man ägnar så mycket tid åt att reformera på hemmaplan att man lite 

missar det grundläggande arbetet i Helsingfors som är helt avgörande 

för att få förståelse. De 300 000 euro som man satsar på att förändra de 

åländska kommunerna borde ha satsats på att förändra attityderna i 

Helsingfors med en tillräcklig stab av medarbetare. Även lantrådet - det 

har jag sagt tidigare - skulle behöva en bättre uppbackning i det vardag-

liga arbetet. Här ser vi helt olika på hur saker och ting borde skötas i 

praktiken. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack herr talman! Ltl Jansson bekymrar sig över att Ålandskommitténs 

förslag till proposition ska gå på remiss och sedan behandlas i grund-

lagsutskottet i Finlands riksdag. Borde inte det tydliga budskapet från 

Ålands sida vara att det resultat som vi kommer fram till i Ålandskom-

mittén är just ett resultat av förhandlingar mellan två parter.  Mellan två 

teoretiskt sätt jämbördiga parter i jämbördiga parlament i denna stat. 

Borde inte det vara vårt tydliga budskap från åländsk sida och att vi inte 

kommer att acceptera att man går in och gör stora förändringar i det 

förhandlingsresultat som man har kommit fram till.  
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Ltl Harry Jansson, replik 

Tack talman! Ja bästa kollega, ltl Axel Jonsson. I den bästa av världar är 

det exakt så som jag skulle önska att Ålandskommitténs betänkande 

skulle hanteras. Eftersom ltl Jonsson också ingår i kommittén så har vi 

väl märkt att man i Helsingfors, på politisk nivå, inte vågar ta några steg 

utan att verkligen veta att man har berörda ministerier och olika sak-

kunniga med på tåget. Jag är nog rädd för att vi måste vara beredda på 

att vi får en omfattande remissomgång, även av vårt slutresultat. Det är 

det som gör att jag är lite pessimistisk vad gäller hanteringen. Vi ingen 

som kan försvara våra intressen under den remissen. När man bröt 

överenskommelsen mellan de bägge regeringarna i samband med själv-

styrelselagsändringen, som ägde rum 2004, då man införde EU-böter på 

Åland, så bröt man en gammal tradition att respektera varandras åsik-

ter. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl John Holmberg 

Tack herr talman! Bästa lagting! Vad är mest utvecklande för ett samhälle, att 

titta i backspegeln och att ständigt påminna sig själv om att det var bättre förr 

eller konstatera att utvecklingen i omvärlden går framåt, vare sig man vill det 

eller inte, och i stället försöka vara en del av den. Jag tror definitivt att det se-

nare synsättet gör vardagen för ålänningarna bättre. 

För att ett företag ska klara av att vara ett välmående företag så krävs det 

ständig utveckling. Det handlar om kostnadseffektivitet där det på bästa sätt 

gäller att producera kvalitet och kvantitet i tjänster och varor till en marknad 

med såväl förväntningar som krav. För att lyckas krävs även att företaget har 

en god personalpolitik, att de anställda trivs och mår bra för att produktionen 

ska ske optimalt. Det gäller även att vara en attraktiv arbetsgivare för att på 

så sätt locka till sig nyanställda med kompetenser som behövs för att klara av 

drift och utveckling av företaget. Nyanställda som kanske tycker att arbetet är 

så intressant, och samhället där företaget verkar så välutbyggt med en god 

välfärd och trygghet, att man var beredd att flytta för att få jobbet. Såväl 

marknad, lagstiftning och anställda kräver även att företaget har en hög mo-

ral och tar samhällsansvar.  

Miljö- och jämställdhetsfrågor är exempel på områden som kräver mer 

handling än vackra ord för att den så viktiga marknaden ska vara nöjd och 

driften hållbar, sett över tid. Det gäller även att företaget genererar vinst och 

en möjlighet till en fortsatt utveckling och en satsning framåt. Ett företag som 

inte genererar vinst måste ganska snabbt pruta på både kvantitet och kvalitet. 

Ett företag som går på minus behöver aktieägare som går in med nytt kapital 

för att hålla igång driften. Men även dessa har en begränsad kassa och vill 

inte fortsätta lägga in pengar på en drift som inte är hållbar och definitivt inte 

göra det med lånade pengar. Vad göra? Låt oss titta närmare på ett fingerat 

företag.  

Grundproblemet är att företaget går med förlust och inte har möjlighet att 

uppfylla alla de krav som ställs. När vårt företag äntligen gör en omvärldsana-

lys, visar det sig att motsvarande företag i närregionerna har varit med om 

liknande svårigheter, men fått bukt med problemen och till och med höjt sin 
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kvalitet till glädje för sina kunder genom att få ihop större enheter. Bench-

marking visar att dessa större enheter kunde producera sina produkter billi-

gare med större mångfald till en avsevärt större kvalitet. De lokala mark-

naderna hade reagerat mycket positivt. Även valfriheten hade ökat vid ett 

förbättrat utbud. Det hade vid planeringen av omstruktureringen till större 

enheter funnits en viss oro till att vissa perifera delar av marknaden inte 

skulle nås av det nya och större företagets utbud. Det visade sig vara ogrun-

dade farhågor då företagets muskler och kompetenser blev så starka att alla 

kunder, oberoende av adress, ålder, behov och intressen, fick del av utbudet. 

Visst krävdes en inkörningsperiod innan allt fungerade optimalt men det 

tyckte kunderna att var värt, speciellt med tanke på alternativet, dyrare och 

sämre. Det visade sig även att marknaden växte rejält och det var givetvis po-

sitivt för företaget.  

Tack vare att den nya större företagsenheten producerade sina varor och 

tjänster billigare fick kunderna en bättre privatekonomi. Med mera pengar i 

plånboken ökade köpkraften och investeringsmöjligheterna till gagn för hela 

samhället. Nya kunder flyttade in i marknadsområdet men även personer 

som tidigare hade nyttjat sin fulla kundrätt tog nu tillfället i akt. Det blev ett 

helt annat engagemang kring allt. Efter att benchmarkingstudien var genom-

förd gjordes även en kundenkät. Resultatet av den var tydlig. Kunderna ville 

bo kvar i marknadsområdet. De ville ha sina varor och tjänster men med mer 

valfrihet, mera mångfald och det fick inte bli dyrare.  Konkurrenssituationen 

var sådan att det fanns totalt 16 liknande företag inom marknadsområdet. 

Alla producerade samma typ av produkter men i varierande skala och till va-

rierande kvalitet och pris. Samtliga företagsägare var överens om att kundfo-

kus var det viktigaste, att göra marknaden nöjd. Men med tanke på att mark-

nadens geografiska område var begränsat och antalet kunder inte fler än ca 

29 000 gick fusionen över förväntan. Marknaden reagerade positivt. Äntligen 

var det nu möjligt att konkurrera med närliggande marknader i öster och väs-

ter. Alla andades framtidstro.  

Självklart går det inte att sätta likhetstecken med hur ett företag och en 

kommun sköts, däremot är likheterna många fler än olikheterna och grund-

synen, den som bygger på att göra en kund eller invånare nöjd, är fundamen-

tal.  

Jag är mycket glad att regeringen Sjögren, och inte minst minister 

Fellman, visar den handlingskraft den gör för en kommunstruktur. Vi kan 

bläddra sida upp och sida ner i den över 200 sidor långa budgetluntan och 

konstatera att allt skulle må bättre av en kommunstruktur, ekonomi, självsty-

relsearbete, välfärd, rättssäkerhet, det sociala, utbildning, närdemokrati och 

miljöarbete. Att säga annat är att ha fel kundfokus. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack talman! Tack ltl Holmberg! Ledamot Holmberg förekom mig lite 

när han själv medgav att man inte kan jämföra företag med kommuner 

men jag kan ändå inte undgå att säga att det låter för mig väldigt märk-

ligt att påstå att alla ska få det bättre med en kommunstrukturreform 

som bevisligen, om man ska spara pengar med den, kommer att visa att 

vissa verksamheter i perifera delar kommer att läggas ner, annars finns 

det inga pengar att spara. 
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Ltl John Holmberg, replik 

Tack herr talman! Tittar man på skolstatistiken så har, sedan 1950-talet, 

nästan 40 skolor lagts ner på Åland med den kommunstruktur som vi 

har just i dag. Jag tror att det är väldigt farligt att titta på nuläget, jag 

tror att vi måste se vad som händer om 20 år om vi fortsätter som vi all-

tid har gjort. Pengarna blir inte fler eller större men utmaningarna desto 

fler. Så jag är helt övertygad om att om vi får ihop större enheter så kan 

vi producera ännu bättre, mångfald ännu bättre och kvalitet i hela väl-

färden. Precis som jag tog en replik igår och poängterade att under förra 

veckan så gick Ålands näringsliv ut och var väldigt tydliga med att de såg 

betydelsen av en kommunstruktur och det tycker jag att man ska ta ef-

ter.  

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Från regeringen har uttalats att miljoner ska sparas på en 

kommunreform. Samtidigt fick vi igår garantier för att butiker, skolor, 

omsorg - både om äldre och barn - ska finnas fördelat över hela Åland. 

Som skolor och omsorg är fördelat idag så utgör det ungefär 80 procent 

av kommunernas budgetar.  

I budgeten skrivs också att det ”organisatoriska ska vara centraliserat 

men servicen ska vara decentraliserad.” Det slår budgeten fast. Jag 

skulle önska att vi skulle få en gemensam linje och en klarhet i hur det 

ska se ut. Vad är målen och vad är inbesparingsmålen med kommunre-

formen? 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack herr talman! Som jag ser det, jag tror att jag talar för stora delar av 

regeringsblocket, så handlar det i mångt och mycket om att se till att vi 

håller en kvalitét i utbildning, en kvalitét inom det sociala och att vi har 

ett näringsliv som tycker att de är konkurrenskraftiga till sina närreg-

ioner. Därför blev jag ytterst förvånad igår när åtminstone delar av op-

positionen lite förringade Ålands näringsliv. Ålands näringsliv som bl.a. 

består av Viking Line, Ålandsbanken och Eckerö Linjen. Tar man inte 

fasta på vad de tycker, hur ska vi då kunna utveckla Åland? 

 Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Jag saknar totalt samsyn med ltl John Holmberg vad gäl-

ler en omvandling av kommunstrukturen, men jag är imponerad över 

det engagemang och den glöd som ledamoten verkligen har i den här 

frågan. Respekt för det!  

Tidigare näringsminister Fredrik Karlström konstaterade, efter några 

år i landskapsregeringen, att man nog inte ska jämför landskapet Åland 

med ett bolag, det låter sig inte göras. Så jag är också glad att nu leda-

moten Holmberg har kommit till den insikten.  

Jag har en fråga som jag skulle önska få ett svar på, blott allena en 

fråga. Blir det billigare på Åland om vi har färre kommuner? 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack herr talman! Ett tydligt och rakt svar. Ja, för alla! 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Bert Häggblom 

Tack herr talman! När man hörde det sista inlägget om hur viktigt det är att 

man slår ihop alla bolag på Åland och att det blir billigare om man har bara 

ett, så betyder det att de över 2 400 företag som finns på Åland kan hälsa 

hem. Det räcker med ett fåtal. Jag vill påstå, och jag har påstått det tidigare, 

varför vi har så låg arbetslöshet på Åland och varför vi har så bra ekonomi är 

tack vare att ålänningarna skapar jobb och för att vi har många olika kom-

muner på Åland och att man får jobba i den egna kommunen.  

Om man slår ihop alla kommuner i den raska takt som regeringen vill så 

betyder det att man ska upphandla centralt, vilket landskapsregeringen börjat 

gå in för. I det här årets upphandlingar så gjorde man fräsningar på vägarna 

där man bara begärde in ett anbud och det skedde i 4-5 kommuner. Det be-

tydde att det endast var ett par som kunde ge in anbud utgående från de upp-

handlingsregler som gäller, i stället för att möjliggöra för de lokala entrepre-

nörerna att lämna anbud och skapa jobb så att alla kunde dra nytta av det. 

Vill man centralisera så kommer vi att få små bolag vilka senare köps upp av 

utomåländska bolag.  

När jag igår sade att Ålands näringsliv inte har rösträtt, varken i lagtinget 

eller i kommunerna, så ska man komma ihåg att det är en intresseorganisat-

ion och att deras åsikter ska beaktas. Men ltl Holmberg nämnde själv vilka 

bolag som är i täten för Ålands näringsliv och det är stora bolag. Glöm inte 

bort de små som skapar det rika samhälle som vi har. Det är tack vare dem 

som vi också har Ålandsbanken, en storbank på Åland som inte styrs av 

andra. Det är de som har byggt upp det åländska samhället, men det glömmer 

ni bort.  

Nu läser ni böcker. Ltl John Holmberg har läst en bok om benchmarking 

och så tog han texten därifrån. Visst hörs det bra, men svåra ord besvärar mig 

sade Nalle Puh. Det där går inte att genomföra på Sottunga, i Brändö och i 

Kumlinge, det fungerar inte så. Det blir dyrt om man ska ta en el-gubbe från 

Stockholm för att jobba på Sottunga. Då är det bättre att någon är på Sott-

unga eller att någon är i Kumlinge.  

Det som minister Fellman sade - att det aldrig har skett någon kommunre-

form på Åland - det stämmer inte. Vi har haft kommunreformer. Vi har haft 

bildandet av ÅHS som var kommunalt tidigare. Gymnasialreformen var en 

sådan. Visst har vi haft kommunreformer. Man behöver inte slå ihop kom-

munerna. Vi centraliserar det till vissa organisationer, det följer med utveckl-

ingen. Tidigare lagting hade KST. Det är också en kommunreform i sig, så 

visst har det skett. Nu fungerar den inte!  

Samma sak när man förde ihop polisdistrikten. Om ni tittar på vad som 

hände med ÅHS så blev det inte billigare, det blev dyrare. Inte ska man tro att 

allting blir billigare och bättre. Låt det gå i den takt det går. Håll kommuner-

na kvar och låt dem avgöra själva om de vill ändra sig och det är ju det som är 

på gång. Det är ju fritt fram för kommunerna på Norra Åland som vill gå 

ihop, låt dem göra det! Vi ska ge förutsättningar för det. Men man får inte 

göra som finansministern som sade att ”Sottunga finns inte kvar inför nästa 

val.” Det betyder ju att man har beslutat det härifrån. Då kommer ni i rege-
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ringsblocket att säga att ”den och den kommunen ska inte finnas kvar.” Det 

är inte så det ska ske. 

Jag hade rätt igår när minister Fellman frågade mig vilken artikel jag hän-

visade till i den Europeiska stadgan. Jag hade rätt när jag sade artikel V. Mitt 

minne var bra. Det står där ”Skydda den lokala självstyrelseindelningen. 

Ändring i indelning av lokala myndigheter får inte göras utan föregående 

samråd med de lokala myndigheter som berörs. Eventuellt genom folkom-

röstning där detta är tillåtet i lag.” Detta är Ålands författningssamling 

73/1991. Det är det som har beslutats här och då tycker jag att man ska följa 

det. Det är fritt upp till kommunerna när man vill slås ihop. Men säg inte att 

ni ska göra det härifrån. Utan kommunerna ska själva ta det ansvaret och 

göra det.  

När jag har tid kvar så vill jag ta upp det som hör till kansliavdelningen. 

Jag hörde ingenting från minister Fellman om hur man ser på polisens verk-

samhet. Rätta mig om jag har fel ifall det inte hör till kansliministern. Vad 

kommer man göra under året för att trygga utredningshastigheten på ären-

dena? Nu ligger man efter långa tider. Brottsligheten i vårt samhälle minskar 

inte. Integration med inflyttning skapar nya krav på poliserna och ny inter-

nationell brottslighet börjar också beröra Åland i större utsträckning, vilket 

kräver mycket resurser. Samtidigt har man dragit ner på resurserna under 

många år. Det är ett stort tryck genom de kryssningsfärjor som anlöper Åland 

och som har en viss brottslighet, våldtäkter och annat som kräver enorma re-

surser av polisen innan man överför det till Sverige eller Finland. Hur kom-

mer man att göra under kommande år?  

Man har tagit upp en byggnad i budgeten, att man ska bygga, vilket jag 

ifrågasätter. Det är ju verksamheten som är det viktiga, inte byggnaden. Där 

kanske man skulle göra en runda till och se om man kan köpa den byggnad av 

Mariehamns stad som man har för infrastruktur. Tack. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack herr talman! Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Jag trodde 

att ltl Häggblom sedan igår hade sovit på saken gällande Ålands nä-

ringsliv. Menar ltl Häggblom faktiskt att Ålands näringsliv inget har att 

säga till om när det gäller en kommunstruktur. Hela det samlade Ålands 

näringsliv, allt från Viking Line och Ålandsbanken ner till hundratals 

enmansföretag. De har ingenting att säga till om hur Åland borde vara 

uppstrukturerat för att företagandet på Åland ska må bra. Oberoende 

om det handlar om en elektriker i skärgården eller i Mariehamn. Är det 

här faktiskt ledamot Häggbloms näringslivspolitik, att inte lyssna på en 

organisation som är fylld med Ålands alla företagare från stort till smått. 

Det är ju de företagen som betalar ledamot Häggbloms lön eller arvode. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack herr talman! Jag är också näringsidkare. Det är en intresseorgani-

sation som heter Ålands näringsliv. Jag sade att man ska beakta deras 

åsikter men besluten fattas i kommunerna och i Ålands lagting. Det är 

här besluten ska fattas och så ska man beakta synpunkter från alla. Kom 

inte och påstå att Ålands näringsliv representerar alla näringsidkare i 

landskapet. Man får ha olika uppfattningar eller hur? Nu betyder det 

som ltl Holmberg säger, att om en intresseorganisation säger någonting 
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så då ska vi vara tysta i detta parlament och även kommunerna ska var 

tysta. Man sätter sig över alla andra och vill besluta - det här är makt-

språk ltl Holmberg!  Ltl Holmberg bedriver ett maktspråk på ett mycket 

osympatiskt sätt enligt mig. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Vi har vitt skilda uppfattningar.  Ltl Bert Häggblom säger 

att en splittrad offentlig administration - vilket de facto 16 kommuner är 

för landskapsförvaltningen - är orsaken till att vi har haft ett framgångs-

rikt näringsliv med många stora företag som har gjort väldigt goda re-

sultat. Vi har haft rederiverksamhet som har agerat på en global mark-

nad. Det är synd att inte Ålands näringsliv har den här kunskapen som 

ltl Häggblom har. Ltl Häggblom kunde bli hörd hos Ålands näringsliv så 

att också de skulle få den här kunskapen.  

Entreprenörskap kommer av någonting helt annat. Den här land-

skapsregeringen har inte glömt bort småföretagarna. Vi kommer att 

medverka till att det införs ett småföretagaravdrag i beskattningen som 

motsvarar den sänkning av samfundsskatten som tidigare genomfördes. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack herr talman! Tack vare att vi haft många kommuner så har de fun-

gerat som plantskolor och lärt många människor om ekonomi och för-

valtning osv. Många av dessa personer har blivit duktiga företagare som 

har skapat bra företag. Det glömmer man bort när man diskuterar det 

här. Det är det som gör att vi också har sysselsättning ute i kommuner-

na, vi har ingen större arbetslöshet. Jag har själv suttit i en mindre 

kommun. Man tar ansvar för det samhälle där man bor, man ser vem 

som blir utan jobb och ser till att de får jobb. Någon företagare sitter i en 

nämnd och någon sitter i kommunstyrelsens fullmäktige. Man jobbar 

för det lokala samhället. Det är en otrolig kraft som man nu från rege-

ringsblocket vill slå sönder och säga att det är Ålands näringsliv som ska 

sköta det. Men avgå då och tillsätt dem i stället! 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack herr talman! Det är mycket prat om att allting måste bli billigare 

och att näringslivet står i vägen. Men det är inte det viktigaste. Kom-

munreformen handlar om att alla ålänningar ska få likvärdig service. 

Det kan bli billigare, ja. Men det kanske inte blir det. Det vi måste se till 

är att det inte behöver spela någon roll om man råkar bo 200 meter till 

väster eller 200 meter till öster om en kommungräns ifall man får hjälp 

eller inte. Det är det som är det viktiga innehållet i kommunreformen, 

människorna. Det är inte euro och cent. Tack. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack herr talman! Ltl Igge Holmberg och jag har en samsyn i de här frå-

gorna. Vi är båda av den åsikten att det ska vara samma service för 

ålänningarna och det ska möjliggöras. Det är bra om man ser det i 

kommunen och sedan går vidare med hur man vill göra. Det är land-

skapsregeringens skyldighet att se till att alla har samma service. Det 

kan man möjliggöra på olika sätt. Det var ett bra inlägg och helt i kon-

trast mot vad ltl Holmberg har sagt tidigare.  
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Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack herr talman! Ltl Bert Häggblom påstår att det har blivit dyrare med 

en sammanslagen hälso- och sjukvård. Jag undrar vad ltl Häggbloms 

påstående grundar sig på eftersom jämförelsen trots allt måste göras 

med hur det varit om man inte hade gjort en sammanslagning. Hur hade 

det blivit då? Hade det verkligen blivit billigare än med den vårdkvalitét 

och det utbud som finns idag? Det tror inte jag. Det kan man också se 

när det gäller kommunerna. Det är ju ett faktum idag på Åland att större 

enheter är billigare än små. Det finns det statistik på. Hur ser det ut i de 

små kommunerna idag? Kostnaderna har ökat, inte har de minskat. Det 

hade sannolikt blivit billigare med färre enheter på Åland än vad vi har 

idag om man hade haft det tidigare.  

Ltl Bert Häggblom, replik 

Herr talman! Som jag sade igår så har landskapsandelarna till kommu-

nerna inte ökat i samma takt som utgifterna i landskapsförvaltningen. 

Av de siffrorna kan man dra vissa slutsatser. Det framgår att landskaps-

regeringen inte varit effektivare medan kommunerna drar in på allting 

som de kan. Jag vill påstå att landsbygdskommunerna är kostnadseffek-

tiva. Rätta mig om jag har fel! Föglö är jättekostnadseffektiv, Saltvik är 

kostnadseffektiv samt Lemland och Hammarland.  De är kostnadseffek-

tiva inom sina branscher. Annars skulle vi inte ha det låga skattöre som 

vi har. Se på sammanslagningarna i Finland, vilket missnöje det är där 

med närservicen. Vi kan ju ta erfarenhet därifrån. Varför blundar ni för 

det? 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack herr talman! Jag tycker att det är en underlig jämförelse av ltl 

Häggblom att se på de 16 kommunerna och de 2 400 företagen och att 

det finns en oro för en sammanslagning. Jag ser inte alls den likheten. 

Ltl Häggblom värnar om det lilla. Jag kan meddela att Åland är väldigt 

litet och det finns inget att förlora på ett mera effektivt anbudsförfa-

rande, t.ex. gällande snöröjning eller skolskjutsar och hel del andra om-

råden. Vi har över 200 avtal idag, t.ex. inom BUP finns det mycket 

bättre resurser som skulle kunna läggas på andra saker än just på avta-

len och förhandlingar mellan kommuner. Det kostar tid, energi och 

pengar och det är varken rättvist, smart eller blir bättre för alla så som 

det är nu. Vi socialdemokrater har alltid sagt att slutmålet inte är att det 

ska bli billigare utan bättre. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack herr talman! Här fick vi ett erkännande av socialdemokraterna. 

Det är inte klart att det blir billigare men man vill slå ihop och det är det 

som är det viktigaste.  

Sedan tog han upp BUP. Det är ju det som tidigare lagting har gått in 

för, den sociala sektorn ska föras över och vara gemensam. Jag anser att 

det är landskapet som borde ha tagit över det, precis som ÅHS. Då tror 

jag att det skulle bli effektivt. Jag har inte sagt att vi inte ska ha kom-

munreformer men jag tycker att landskapet kan ta över vissa delar. Jag 

har också sagt att som elev ska man kunna välja vilken skola som helst 

på Åland. Det sade jag ifjol i remissdebatten. Det står jag fast vid. Det 



  

208 

finns regler gällande kommunreformen men vi kan göra det på ett annat 

sätt än vad landskapsregeringen föreslår. Landskapsregeringen kan inte 

säga att ”så här många kommuner ska vi ha.” Tack. 

Minister Nina Fellman, replik 

Talman! Det var så många saker så jag får väl ta några av dem.  

När vi diskuterade den Europeiska stadgan igår så ställde jag frågan 

var det står i den Europeiska stadgan att man inte kan förändra kom-

munstrukturen på Åland. Den frågan har jag inte fått något svar på.  

Att förändringar på Åland ska ske i samråd med kommunerna ser jag 

inte heller skulle betyda att man inte kan göra någon förändring av 

kommunstrukturen och att det skulle regleras på en europeisk nivå, sär-

skilt som det i flera nordiska länder har gjorts förändringar i kommun-

strukturer på initiativ av regeringar.  

När det gäller polisen och förändringarna av brottsligheten på Åland 

så kan vi konstatera att brottsligheten på Åland de facto inte ökar på ett 

alarmerande sätt. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack herr talman! Avser landskapsregeringen nu att ha samråd med 

kommunerna? Det är kommunerna som ska bestämma hur de vill gå 

ihop och landskapsregeringen ska bara stå för verktygen i verktygs-

boxen. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Ltl Häggblom säger gång efter annan ”Det är kommunerna som 

ska bestämma.” Då ställer jag frågan ”Vem är kommunerna?” Är det 

tjänstemännen, är det politikerna eller är det folket? För min del så är 

det det åländska folkets åsikt som ska vara vägledande och avgörande. 

Men för att det åländska folket och kommunerna ska kunna säga sitt så 

måste det finnas ett underlag, något förslag som man kan säga någon-

ting om. Det är det som landskapsregeringen håller på och jobbar med. 

Man tittar över olika förslag, man tittar över en möjlig ändring av lag-

stiftningen och sedan kan det åländska folket, som utgör de olika 

åländska kommunerna, säga sitt.  

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack herr talman! Ja, vi har ju fått ett svar här. Man backar lite och bör-

jar se att det är folket, invånarna i kommunen som ska bestämma om 

det här. Det är bra när man kommer till den slutsatsen. Det är kommun-

fullmäktige i varje kommun som ska besluta om man vill gå ihop sig 

med en annan kommun. Det här var ett klargörande besked. Nu backar 

man från det som finansministern sade, att ”Sottunga inte ska finnas ef-

ter nästa val.” Det var ju att stå över kommunen, för kommunen har inte 

fattat något sådant beslut.  

Ltl Mikael Staffans, replik 

Tack herr talman! Ltl Häggblom inledde med att jämföra kommuner 

och företag. Då blev jag lite fundersam. Om man jämför kommuner och 

bilverkstäder - om du har en liten kommun eller en liten bilverkstad där 

du bor, så nyttjar du den. Det är bara det att den lilla bilverkstaden inte 

har förutsättningarna att leva upp till de krav som bilmarknaden kräver 
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att du ska kunna utföra. Du har möjlighet att byta bilverkstad och an-

passa dig, men du har inte möjlighet att gå till en större kommun där du 

kan få en bättre utveckling och ett bättre stöd för dina problem. Förstår 

ledamoten vart jag vill komma? 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack herr talman! Jag fattade inte vad det var för fel på ltl Staffas bil. 

Jag tror faktiskt, att om vi vill ha lokalsamhället så bör vi titta på vad 

man kan göra. Vi har t.ex. en motion om bilbesiktningen, att vi inte ska 

höja avgiften. Jag har sagt det förut, varför tar man inte bort den och lå-

ter det privata sköta bilbesiktningen? Också en verkstad kan göra det så 

att det inte brinner den dagen som brandbilen ska till Mariehamn, vilket 

skedde en gång. Då skapar vi sysselsättning över hela Åland och då tror 

jag att bilproblemet, som ltl Staffas har, också kan fixas på Kökar. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack talman! Ltl Bert Häggblom vill se fler poliser. Det skulle jag också 

gärna göra.  Men vi har också en ekonomisk realitet emot oss. Hur 

mycket pengar har vi? Ltl Häggblom nämner att polisens resurser har 

minskat. Jag studerade polisens driftsbudget under de senaste åren och 

jag hittade inte den stora minskningen. Ltl Häggblom och jag sitter till-

sammans i polisstyrelsen. Man pratade om att man ville ha två polispa-

truller dygnet runt. Det har vi idag.  Det finns fler poliser ute. Däremot 

måste man börja se över struktureringen och hur man prioriterar. Det 

behöver göras.  

Sedan, ltl Häggblom, en fråga. I motion nr 17, som ni har lämnat in, 

så ska det dras ner på driftsbudgeten. Är polisen också med och ”ska 

skäras ner”? 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack herr talman! Inom polisväsendet har man dragit ner på tjänster. 

Det förvånar mig att ltl Göte Winé inte märkte det när han satt i polis-

styrelsen. Jag satt som ersättare där men den kunskapen har jag - tjäns-

ter har dragits in. Om jag kommer ihåg rätt så är det fem tjänster som 

har minskat under de senaste åren. Det är en allvarlig situation. Jag 

hoppas att landskapsregeringen tittar på hur det är med sjukskrivningen 

inom polisen. De har stora problem idag och de är under press. Då be-

höver man titta på det. Vi ska ha en polis som fungerar och som ger 

trygghet i vårt samhälle. Det är det som är det viktigaste. 

Visst går det att spara på vissa verksamheter men man måste också 

kunna göra prioriteringar med andra. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Jag förstår ltl Häggblom på det sättet att han menar att den 

lagstiftande makten inte skulle kunna påverka kommunerna och kom-

munindelningen. Det här är en banal tanke. Så har det skett i Sverige 

och så sker det genom kommunindelningslagar i Finland idag och så 

sker det runtom. 

Om det skulle finnas något hinder i åländsk lagstiftning så är det ju 

faktiskt vi här som har makten att ändra det. Men det viktiga i ett demo-

kratiskt samhälle är, herr talman, att man hör befolkningen. Att man 
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samråder, att man träffar olika intressenter och det är precis just det 

som landskapsregeringen gör.  

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack herr talman! Visst ska man lagstifta. Den nuvarande lagstiftningen 

har inte hindrat de nuvarande kommunerna att gå samman. Tvärtom 

finns det en s.k. ”morotslag” där man får ersättning från landskapet ifall 

man slår ihop kommuner. Den har funnits under många år. Men det har 

inte skett kommunsammanslagningar eftersom landskapet gått in och 

tagit över vissa verksamheter. Vi har haft strukturreformer redan i vårt 

landskap och jag tycker att man kan fortsätta med det. De små stegens 

politik är ofta den tryggaste för samhället och för befolkningen.  

Jag förstår inte att liberalerna inte kan resa till Sverige och Finland 

och titta på hur kommunsammanslagningarna har slagit där. Det har 

inte varit helt uppmuntrande. Åk till skärgårdskommunerna som vi har 

öster om oss. Är de alla nöjda? 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Petri Carlsson 

Talman! Alla de som talar för att behålla dagens kommunstruktur är snabba 

att kräva svar på hur det ska bli med färre kommuner och vilka vinster det 

ska ge. Men lika skyldiga är de att svara på samma frågeställning, nämligen 

hur ska dagens kommunstruktur klara den negativa utvecklingen av demo-

grafin och försörjningsbördan? Vi har nämligen inte mer pengar att pumpa in 

i landskapsandelssystemet till kommunerna. Oavsett sammansättning av 

landskapsregering har det konstaterats vara ett faktum. Vi har inte råd att 

öka på anslagen till kommunerna. Tvärtom. Dessa har minskats och måste 

sannolikt minskas ännu mer. Så svara på hur vi ska klara av utmaningarna 

med befintlig kommunstruktur utan att tillföra mer pengar från landskapet? 

Nej, det finns inget annat svar än att vi måste få till stånd färre kommuner. 

Som politiker ger jag gärna ifrån mig kommunal makt genom att ha färre po-

litiska organ och genom att minska de administrativa enheterna till fördel för 

en god service till ålänningarna. Om nu ingen har förstått det än så kan jag 

säga det igen.  Vi är ordentligt administrativt och politiskt överorganiserade. 

Bara i den kommunala sektorn finns det en bra bit över 1 000 förtroende-

poster och ett 150-tal organ. Och sen tillkommer alla direktörer, chefer samt 

all personal för att administrera massor av organisationer. Ibland nämns en 

procentsats över vad administrationen i kommunerna är och det sägs att den 

är obetydlig, kring fem procent. Det är fel. Siffran för vad administrationen 

kostar i den kommunala sektorn är snarare det dubbla eller mer, kring 10-12 

procent, och inte ens då räknar man med allt. Inte ens i närheten. 

I varje organisation måste man planera, följa upp, ta fram budget och bok-

slut för att nämna några saker. Det görs inte bara av administrativ personal, 

utan de flesta i alla verksamheter är med och påverkar. Man har möten och 

diskussioner m.m. Tid, pengar och resurser går åt till annat än den faktiska 

verksamheten i många, många kommunala organisationer. På vårt lilla 

Åland. Det är ju absurt! 

Större enheter är billigare än små. På Åland. Det är redan bevisat. Netto-

driftskostnaderna per invånare visar att de två största kommunerna, Jomala 
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och Mariehamn, har lägsta kostnaden per invånare för kommunal service. 

Det är bara att läsa sidan 176 i ÅSUB:s årsbok för det senast redovisade ka-

lenderåret. Vi vet alltså att det blir billigare med större enheter på Åland och 

vi vet sedan tidigare att färre kommuner ger större rättssäkerhet. Det gör det 

möjligt att kunna hålla hög kvalitet i de allt mer specialiserade välfärdstjäns-

terna och det stärker bärkraften och förmågan att klara sig själv. Hur kan 

man vara emot det? 

Nå, det handlar väl om att förlora makt i starka kommunala fästen för vissa 

partier och personer och dessutom antagligen också en rädsla för ett demo-

kratiunderskott. Där ser jag tvärtom att ännu fler samarbeten, än de många vi 

redan har, skulle resultera i att de förtroendevaldas inflytande minskar, ef-

tersom kommunernas fullmäktigen får mindre insyn och färre saker att säga 

till om, då dessa ärenden flyttats till andra beslutsorgan. 

Talman! Till sist vill jag bara säga - heja landskapsregeringen till ert arbete 

att få till stånd färre, större och starkare enheter på kommunal nivå. Jag fö-

redrar så få som möjligt, helst en, men kan förstås kompromissa om jag 

måste. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack fru talman! Med bävan har vi, bland annat inom Centern, tagit del 

av den färd framåt för Åland som rätt utpräglade stadspartier har skissat 

upp. Från Centerns sida beklagar vi stort att den omhuldade regionalpo-

litiken, som är så starkt kopplad till landskapsandelssystemet, har satts 

åt sidan av regeringsblocket. Jag frågade Liberalerna under senaste 

mandatperiod – är landskapsandelarna lika med regionalpolitik? Svaret 

var ja. Idag ser vi att det är helt andra intressen som är förestående.  

Vi är ju inte oroliga för det som sker från landskapsregeringens sida 

gällande kommunreformen, men vi oroar oss sannerligen för den kost-

nadsökning som kommer att bli resultatet av dessa reformer. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack herr talman! Centern och vi satt i samma regering den förra man-

datperioden. Vi minskade landskapsandelarna och det var vi tvungna 

till, så ser det ut också framåt, tyvärr. Jag får fortfarande inga svar från 

Centern eller från ltl Harry Jansson hur man avser att klara av de utma-

ningar vi har på Åland med den negativa utvecklingen, demokratin och 

försörjningsbördan. De svaren uteblir hela tiden. Vi avkrävs på svar men 

vi får aldrig svar från Centern.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det är klart att administrationen kostar och kan vara något 

dyrare i mindre kommuner, visst är det så. Men likt självstyrelsen så är 

nyttan mycket större än skadan. Med ltl Petri Carlssons resonemang så 

borde man också slopa självstyrelsen. Självstyrelsens administration 

kostar 15 miljoner per år, och låta Helsingfors sköta allt, för det blir ju 

billigare. Men nej, det är ju inte så. Det är klart att administrationen 

kostar men nyttan är ju mycket, mycket större så att hela Åland kan leva 

och det föds företag, bosättningar osv. överallt. Ska Åland bli en kom-
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mun så blir det ju som på alla andra ställen. Det blir Mariehamn som 

fortsättningsvis kommer att ha kvar bosättning. Det andra kommer att 

dö ut. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack fru talman! Till skillnad mot ltl Runar Karlsson så lägger jag hellre 

pengar på att ha en del administration för att stärka vår självstyrelse. 

Den tror jag är viktigare än en överorganiserad kommunstruktur. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Tack fru talman! Jag är mer intresserad av vad ltl Petri Carlsson och 

Moderaterna tycker än vad ltl Petri Carlsson tror att andra tycker. Där-

för undrar jag vad målet är med kommunreformen för regeringspartier-

na? 

Det börjar bli mer och mer otydligt ju längre debatten fortsätter. Man 

ska fråga folket men före det ska ett underlag vara utarbetat. Nu håller 

man på och frågar folket samtidigt som man tar fram ett underlag. 

Socialdemokraterna säger att det inte blir billigare, man gör inte det 

här för att spara pengar. Liberalerna säger att man ska spara miljoner 

samtidigt som lantrådet säger att hon ger garantier för att skolor och 

omsorg ska finnas kvar runtom på hela Åland.  

Vad har regeringspartiet Moderaterna för synpunkt? De är tydligen 

tungan på vågen i denna fråga eftersom de andra två står så långt ifrån 

varandra? 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack fru talman! Jag tror att vi omfattar samtliga våra andra två kolle-

gors ståndpunkter och tycker att alla de andra sakerna är viktiga, också 

ekonomin och att vi ska kunna få effektivare kommunstruktur på Åland. 

Jag har inte hört Socialdemokraterna säga att man inte vill spara pengar 

på en kommunstruktur, utan jag har hört att det inte är deras huvudmål 

med förändringen. Jag tycker att den frågan är lika viktig som alla 

andra. Jag tycker också att jag har bevisat i mitt anförande att större en-

heter blir billigare än små. Jag tycker att de stora enheterna på Åland le-

vererar en väldigt god kvalitét på sin service till invånarna. Jag förstår 

inte hur man kan säga att det skulle bli sämre om vi har större enheter, 

snarare bättre. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack fru talman! Tack ltl Carlsson för ett väldigt nyanserat och bra anfö-

rande. Jag skulle vilja ställa en fråga som ledamoten kanske kunde för-

tydliga en gång till. Jag tror inte att alla här i salen uppfattade det. När 

ledamoten tittade på nettodriftskostnaderna med större enheter så 

angav ledamoten en summa som Åland kan spara på kommunal admi-

nistration. Hur har ledamoten tagit fram den?  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Jag skulle inte säga att jag angav en summa. En summa gav nog finans-

ministern i ett tidigare inlägg, att det skulle röra sig om ca 15 miljoner, 

den siffran kan vara ännu större med anledning av det som jag har pre-

senterat. När man ser nettodriftskostnaderna i ÅSUB:s årsbok så ser 
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man att de största kommunerna är de som har den minsta nettodrifts-

kostnaden. Det visar på möjligheterna för större enheter.  

När man tittar på det administrativa och de påståenden som funnits 

tidigare med att det är ungefär fem procent som utgör administrativa 

kostnader, då har man glömt bort att titta på den administration som 

finns inom respektive sektor. Skolan redovisas i kommunens budget 

men det redovisas inte separat för de administrativa kostnaderna för 

skolans verksamhet. Det blir som en helhetspost. Man tittar bara på vad 

kommunledningens kansli kostar, inte vad varje administrativ enhet 

kostar som finns inom de olika sektorerna. Det finns en stor potential 

som inte har redovisats tidigare.  

Talmannen 

Innan följande replikskifte inleds vill talmannen påminna om tituleringen av ledamö-

terna i salen. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack fru talman! Tack ltl Carlsson! Det är tydligt att ltl Carlsson tycker 

om att svänga sig med statistik och siffror. Om man tittar på de små 

kommunerna så kan man ju inte spara om den decentraliserade servicen 

ska vara kvar. Men enligt ltl Carlsson är det okay att vi har en grund-

skola på Norra Åland. Men vart ska de elever ta vägen som inte har möj-

lighet att komma dit, t.ex. de som bor i Brändö och Kumlinge? För dem 

finns det inga möjligheter att kunna pendla till skolan som ska vara så 

effektiv och stor som möjligt.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack fru talman! Jag har inte sagt att det bara ska vara en skola. Hela 

mitt anförande gick ut på att de administrativa kostnaderna är mycket 

större än vad som har redovisats för tidigare. Det finns mycket att vinna 

där. Nettodriftskostnaderna är billigare i större enheter, ja. Jag kan 

också se att det med nuvarande kommunstruktur, som vi har haft på 

Åland, inte har varit någon garanti för att skolorna ska finnas kvar. Det 

är snarare så att det har lagts ner många skolor med den kommunstruk-

tur som vi har. Det är ingen garanti att skolorna ska finnas kvar precis 

överallt trots att vi har den kommunstruktur vi har. 

Ltl Lars Häggblom, replik 

Tack fru talman! Ltl Carlsson vill ha färre kommuner på Åland. Det har 

inte visats en enda siffra någonstans, som vi fått på vårt bord, vilka inbe-

sparingarna blir. Det har bara pratats hit och dit. När får vi de siffrorna? 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack fru talman! Jag hänvisade till sidan 176 i ÅSUB:s årsbok för det 

senast redovisade kalenderåret. Där kan också ltl Häggblom ta intryck 

av siffrorna och se vilken potential som finns. Nu pågår det utredningar 

som ska redovisas i februari på nyckeltal och statistik och då får vi säkert 

ännu mera svar. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Tack ltl Petri Carlsson framför ett mycket klargörande anfö-

rande. Det är precis den här politiken som kommer att föras på hela 
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Åland den dagen kommunreformer genomförs och som nu skissas på 

landskapsregeringen. Det är de stora enheterna som gäller. Alla som bor 

i en mindre kommun eller i ett mindre sammanhang kommer att få se 

att verkligheten förändras och att skolor försvinner, barnomsorg föränd-

ras osv. Det är de stora enheterna som gäller, det är ekonomin som gäl-

ler, det är inte människornas vardag som längre gäller med den politi-

ken. Det är sannolikt att det är ltl Petri Carlsson som är styrelseordfö-

rande i den åländska kommunen med tanke på hur befolkningsstruk-

turen ser ut de facto. 

Jag vill rikta en fråga till ltl Carlsson. Hoppeligen ska vi också små-

ningom få se någon sorts ekonomisk konsekvens och bedömning. Om de 

skulle visa att det de facto blir dyrare att göra en kommunreform, kom-

mer ltl Carlsson också då att driva på samma linje? 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack fru talman! Jag förstår inte resonemanget med att man skulle driva 

på och att allting skulle bli så mycket sämre för ålänningarna. Jag ser 

inte att dagens kommunstruktur, som är baserad på kyrksockengränser 

och kyrksocknar från medeltiden, är det som är den gräns som är effek-

tivast och bäst för ålänningarna idag. Det kan vara så att man kan hitta 

lämpligare placering av service som passar de flesta mycket bättre än 

hur det ser ut idag och som kan bli mer kostnadseffektivt. Jag ser inte 

risken som ltl Nordlund gör. Särskilt inte om man går in också för en ga-

rantiservicelagstiftning där man möjliggör en decentraliserad service 

som har kraftigt stöd i lag. Men det här är något som jag vet att Centern 

tyvärr har motarbetat, för man har väl varit rädd för en kommunstruk-

turreform.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen 

Fru talman! Socialdemokraterna välkomnar allt det arbete som regeringen 

utför för ett mer jämställt och jämlikt Åland. Vi kan inte nog understryka hur 

viktigt det är att synliggöra de ojämlika strukturer som, trots åratal av 

målmedvetet jämställdhetsarbete, fortfarande finns.  Kvinnor förtjänar 

mindre än män, kvinnor utsätts i allt högre grad för våld i hemmet, de 

förlorar pensionspengar och möjlighet till avancemang på arbetsmarknaden, 

när de stannar hemma med barn, och så där fortsätter det.  

Jag har under flera år träffat unga kvinnor och män som har vuxit upp på 

Åland, men som inte vill flytta hem efter avklarade studier därför att man 

uppfattar Åland som för gammalmodigt och för ”gubbigt”. Ett problem har 

varit att framför allt unga kvinnors kompetens inte tas till vara och ses som 

en resurs. Men det känns som om det håller på vända. Här går regeringen i 

bräschen och lyfter fram kvinnor i viktiga styrelseuppdrag och som VD:n i 

bolag, nu senast i ÅDA. Det börjar även finnas allt fler kvinnor i 

ledningsgrupper och styrelser inom det privata näringslivet. Ett jämställt och 

jämlikt samhälle måste till för att Åland på alla plan ska bli mer attraktivt, 

framgångsrikt och konkurrenskraftigt. Det vinner vi alla på. 

Det är också viktigt att ÅHS:s personal ska få ett kunskapslyft inom jäm-

ställdhetsområdet. Socialdemokraterna stöder varmt att alla inom vården får 
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ökad kunskap om mäns våld mot kvinnor, det här samtidigt som arbetet med 

jämställda löner fortsätter.  

Lantrådet sade igår att det är språk och arbete som ska vara en drivande 

motor. Jag instämmer. Alla på Åland ska ha rätt till arbete och en meningsfull 

sysselsättning – alla! Inte bara de inflyttade utan alla som bor på Åland, även 

personer med funktionsnedsättningar, unga och de som är 55+.  

Lika självklart ska det vara att vårt gemensamma språk ska vara svenska. 

Det ska vara lätt för alla som vill lära sig svenska. Idag finns en sådan 

paradox att för att få bo på Åland och få uppehållstillstånd och bli införsäkrad 

måste man ha ett jobb. För att gå på SFI-kurs måste man vara arbetslös. Här 

ser jag fram emot att regeringen ökar tillgängligheten för de som vill lära sig 

svenska och det är glädjande att regeringen höjer anslagen betydligt för 

språkinlärning. Min förhoppning är också att man ska lyssna ännu mer på de 

som har erfarenhet av hur en bra och flexibel språkinlärning ska gå till, vad 

den ska innehålla och vad man behöver lära sig. Fråga de inflyttade om deras 

synpunkter.  

Jag hoppas också att det som är informationscentret Kompassen idag, och 

som har öppet fyra timmar per vecka, vidareutvecklas och kan vara ett 

centrum där ålänningar och nyålänningar kan mötas och lära av varandra. I 

Helsingfors finns Luckan, som har ett mentorprogram för både nyinflyttade 

och återflyttare. De sammanförs med en lämplig mentor som kan vara en 

personlig coach och hjälpa till så att den inflyttade snabbare kommer in i 

samhället. Kompassen har redan tagit initiativ till Invitationsdepartementet, 

där ålänningar och inflyttade kan bjuda varandra på middag. Igår talade flera 

ledamöter om att sätta Åland på tallriken. Att smaka på världen under en 

gemensam måltid är också ett underbart och kravlöst sätt att lära känna nya 

människor från andra kulturer. Jag utmanar och uppmanar er, bästa 

lagtingskollegor och regeringsmedlemmar, att delta i 

Invitationsdepartementet på Åland och att ni bjuder hem eller låter er bli 

bjudna på middag av någon av alla de nyålänningar som har valt att bosätta 

sig här. Det är ett utmärkt sätt att utöva integration i praktiken.  

Den tredje frågan jag vill lyfta är behovet att en förändring av 

kommunstrukturen. Enligt en pejling i Nya Åland för ett tag sedan så ville  80 

procent av Ålands befolkning se en förändring, liksom Ålands näringsliv och 

regeringen. De enda som inte vill nånting alls är oppositionen.  Det är bra att 

frågan äntligen utreds ordentligt, eftersom det ju faktiskt aldrig har gjorts 

förut. Det finns också ett engagemang ute i kommunerna, åtminstone i flera 

av de mindre kommunerna, man inser att man måste göra något. 

Jag såg en teckning på sociala media häromdagen. Den fick mig att tänka 

på hur otroligt svårt det är med reform- och förändringsarbete. Den visade en 

bild på en person som frågade en stor grupp människor vilka som ville ha 

förändring. Alla sträckte upp handen. Sedan frågade samma person, vilka 

som ville förändras. Ingen sträckte upp handen. Och till slut frågade man 

vem som ville leda förändringsarbetet. På denna sista bild var alla försvunna.  

Jag är stolt och glad över att tillhöra den här regeringen som driver på det 

här reformarbetet och som inte försvinner fast det finns ett motstånd. Den 

här regeringen har visat att man kan förändra och att man inte tänker backa 

och vika undan. Det viktigaste i detta arbete är människorna. Människorna i 

kommunerna och de rättigheter de har, oberoende om de bor i Geta, på 
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Vårdö eller i Jomala. De är viktiga, inte de gamla kommungränserna. Tack 

fru talman. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack fru talman! Tack ltl Aaltonen för de kloka orden. Jag skriver under 

på alltihop och vill gärna skjuta in ett litet inspel kring att språk verklig-

en är nyckeln i integrationen. Jag fick förmånen att delta i Nordiska rå-

dets utskottsmöte i Trondheim i somras. Då besökte vi en av världens 

största fiskodlingar, Salmar ute på Fröja, där en stor del av de 1 000 an-

ställda är från olika delar av världen. Språket på golvet är norska till 100 

procent. Det är någonting som man går in för när man anställer folk. 

Man anställer också gärna familjer så att de stannar i området. Det är 

någonting för åländska företag och organisationer och offentlig sektor 

att ta till sig, även om det blir litet knöligt och tufft i början att försöka 

ha svenska som företagsspråk och verksamhetsspråk. Det vinner vi alla 

på i längden. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Tack fru talman! Tack ltl Tony Wikström för det här goda exemplet som 

visar, att trots att man är ett företag med många anställda från olika 

länder, att man ändå kan ha - i det här fallet svenska – som ett gemen-

samt språk. Jag tror att vi ska sträva till det och inspirera företag och nä-

ringsliv att också låta sina anställda lära sig svenska på arbetstid om det 

är möjligt. De möjligheterna finns ju också via Medis idag.  

Ltl Roger Nordlund, replik 

Fru talman! I samband med den s.k. TEHY-uppgörelsen kom vi överens 

om att vi skulle ha jämställda löner på Åland från år 2020. Det här är ett 

mycket stort åtagande som kommer att kosta väldigt mycket pengar. Det 

är bara åren 2017, 2018 och 2019 och sedan blir det år 2020. Vi måste 

anpassa och förbereda oss efter det och se till att vi har ekonomiska re-

surser.  

I budgeten för år 2017 fanns det ett gyllene tillfälle till det eftersom 

det de facto finns ett överskott på 5,8 miljoner. Man kunde ha börjat 

bygga upp en reserv, en utjämningsfond eller kalla det vad man vill. I 

stället valde man att göra reserveringar för en bro och för den geria-

triska kliniken. Goda saker bägge två. Men en bro avskrivs på, jag tror 

det är 70-80 år. De här tio miljonerna ska avskrivas under 80 år framåt. 

Löneutjämningen är om tre år, det har vi alla skrivit under på. Hur dis-

kuterade socialdemokraterna när man gjorde den här prioriteringen? 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Vi kommer inte att backa från att jämställda löner ska ge-

nomföras. Samtidigt har vi en bro som också måste åtgärdas och PAF-

pengar för den geriatriska kliniken har ju varit upptagna sedan länge 

tillbaka. Om den ekonomiska utvecklingen kan fortsätta som den gör nu 

och om vi kan hejda kostnadsutvecklingen, så ska det ena inte kunna 

utesluta det andra. Vi måste ändå genomföra löftet om jämställda löner 

framöver. Det tror jag vi kan vara eniga om. 
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Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack talman! Även jag kan gå med på mycket av det som ltl Aaltonen lyf-

ter angående integrationen. Jag håller verkligen med om att språket är 

nyckeln för att komma in i ett samhälle. Det gläder mig oerhört att flera 

nu lyfter vikten av att kunna få lära sig svenska på flera sätt än att man 

måste vara arbetslös för att lära sig det.  

Eftersom jag har jobbat inom en bransch där man anställer väldigt 

många nya ålänningar som kommer till Åland, så vet också jag vilken 

otrolig glädje det är att få ta del av deras människoöden och få lära sig 

att känna deras kulturer. Jag vill också uppmana alla att våga öppna era 

hjärtan och ta emot och se vad de kan ge er, för det är massor. Jag är 

glad att socialdemokraterna också lyfter språkfrågan. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Tack! Språkfrågan är viktig och att man har ett gemensamt språk så att 

vi inte behöver, som många gånger i relationerna med Finland och fin-

ländska tjänstemän, börja prata engelska. Vi har svenska som vårt språk 

på Åland och det ska vi vara stolta över. Men vi ska också göra det enkelt 

för dem som flyttar hit. Oberoende av var man befinner sig i livet så ska 

det vara lätt att kunna få lära sig svenska. Man måste också inse att olika 

människor kanske har olika behov och olika grad av inlärningstakt när 

det gäller att ta till sig och lära sig ett nytt språk. Allt det här måste vi 

vara flexibla och öppna för, just för att vi ska vara det öppna och svensk-

talande samhället som vi strävar till.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Nordlund 

Fru talman! Till det här budgetförslaget har jag lämnat två motioner som jag 

är första undertecknare av. Det ena berör svenska språket och det anda själv-

styrelsen i Helsingfors.  

När det gäller det svenska språket så är orsaken till att jag och vi i Centern 

reagerade på att det inte finns några skrivningar alls i budgetförslaget för 

2017 om det svenska språket, som ändå är grundläggande för hela självstyrel-

sen. Därför begär vi att det ska tas fram en strategi tillsammans med Finlands 

regering om hur vi ska kunna trygga, också långsiktigt, att självstyrelsen ska 

fungera så som det var tänkt och också som Finland lovade när man fick 

överhögheten av Åland för länge, länge sedan. Språket mellan självstyrelsen 

och statsmakten ska vara svenska. Det är det som hela vårt system bygger på.  

Jag är glad för att lantrådet i går beklagade sig över att det inte finns med 

någon text om det här i budgetförslaget och att det var en liten miss från 

landskapsregeringens sida. Att man tänker ta upp detta tillsammans med 

Finlands regering på måndag på strategimötet hedrar också landskapsrege-

ringen. Det här är en övergripande frågeställning som är väldigt viktig. 

Jag hörde under debatten igår att man från Moderaternas sida förde fram 

det engelska språket. Det kan vara en praktisk lösning, men börjar man dis-

kutera på det sättet så ifrågasätter man ju de facto hela statstillhörigheten. 

Det var för att man lovade från Finlands sida att språket skulle vara svenska 

och att Åland skulle få vara svenskspråkigt som Åland blev att tillhöra Fin-
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land. Det måste vi alltid komma ihåg. Börjar vi kompromissa med det så är vi 

ute på djupt vatten.  

Jag tror att det är viktigt att man inte bara diskuterar den här saken på 

strategimötet med Finlands regering på måndag, utan att man också kommer 

överens om en agenda om hur man ska arbeta tillsammans för att långsiktigt 

kunna trygga detta. Det är en utmaning - med tanke på den språkliga utveckl-

ing som vi har i landet - för statsmaten att klara den här uppgiften som man 

har åtagit sig, men också att inför det internationella samfundet garantera 

det. 

Fru talman! Den andra frågan som jag tänker ta upp är självstyrelsen i 

Helsingfors. Detta mot bakgrunden av att vi har haft och upplevt ganska stora 

motgångar under det senaste året. Men vi ska också i sanningens namn säga 

att vi har haft motgångar förr under självstyrelsens historia. Det är bara det 

att det har blivit en väldigt stor ansamling under det senaste året och det har 

rört sig om stora ekonomiska frågor.  

Om vi tar vindkraften så tappade vi kanske 60 miljoner, utebliven höjning 

av klumpsumman, kanske 15 miljoner per år och så vidare. Vi ser också att 

man på alla ministerier har en mer kritisk inställning till åländska frågor, det 

gäller kanske speciellt på jord- och skogsbruksministeriet där primärnäring-

arna får det allt svårare. Man skjuter över mer och mer ekonomiskt ansvar på 

Åland hela tiden och vill att vi själva, med vår egen budget, ska klara sådant 

som man med statens budget tidigare har kunnat betala. Det här är en verk-

lighet och det är en klimatförändring som vi måste hantera på något sätt.  

Fru talman! Det som öppnade ögonen på mig var för någon vecka sedan då 

jag började fundera över vad som har förändrats. Det faktum att Svenska 

folkpartiet inte längre finns med i Finlands regering betyder faktiskt också en 

hel del för Åland. Om man ser på hur det har fungerat i praktiken tidigare så 

har Svenska folkpartiet alltid funnits med i regeringen, det har funnits en el-

ler två ministrar som alltid har förstått oss och kunnat hjälpa oss. Framför-

allt, det har alltid funnits specialmedarbetare på insidan i de olika ministeri-

erna som vi har kunnat kommunicera med och som kunnat föra vår talan. De 

har hanterat våra frågor när de legat på deras bord. Men precis som i alla 

andra sammanhang så har de kunnat prata med sina kolleger på andra mini-

sterier och kunnat få dem att förstå hur Åland tänker. Vi har alltid haft en 

person, ett ansikte, som vi har kunnat ringa till och som har hjälpt oss och 

ställt upp för oss.  

Idag är situationen annorlunda. Svenska folkpartiet är inte med i regering-

en. Specialmedarbetarna finns inte ute på något av ministerierna och det här 

ställer de facto situationen lite grand på sin spets. Det är därför, fru talman, 

som jag anser och hoppas att regeringen Sjögren i sina kontakter med Fin-

lands regering börjar diskutera om det finns möjlighet att få egna åländska 

tjänstemän inom några nyckelministerier. Då tänker jag framförallt på stats-

ministerns kontor, justitieministeriet och kanske finansministeriet. Är man 

på insidan så har man en helt annan möjlighet att påverka ärendenas bered-

ning redan från början. Man har all information och man kan sitta och prata i 

lugn och ro med de tjänstemän som hanterar ärendena. Nu har vi alltid en ut-

ifrån situation, vi kommer och vi ska begära någonting. Vi kommer ofta in 

sent i processen osv. Det här gör det mycket svårare. Jag inser naturligtvis att 

det här är en liten ändring av systemet, men jag ser det mera som en anpass-

ning till verkligheten. Det ligger både i vårt och självstyrelsens intresse att få 
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våra frågor behandlade korrekt men att det också är i statsmaktens intresse 

att se till att man sköter självstyrelsen på ett korrekt sätt. Om den här ut-

vecklingen fortsätter att eskalera så kommer det att sluta med en liten krasch 

så småningom. Det ligger i både vårt och statsmaktens intresse att undvika 

det tycker jag. Det här skulle vara ett praktiskt sätt att hantera verkligheten.  

Man måste också ibland se den andra partens situation. Finland lever idag 

under ett väldigt hårt tryck. Det är ekonomiskt svåra tider och man har också 

förändringsprocesser där. Statsförvaltningen minskar, färre tjänstemän ska 

göra mera. I det sammanhanget så blir de åländska frågorna lite grand av ett 

problem och extra bekymmer som man inte riktigt hinner med. Man vet att 

det inte blir någon finsk politiker som blir ledsen om man lägger det åt sidan 

och prioriterar sina egna frågor i stället. Det är bara vi på Åland som blir be-

svikna. 

Det här måste vi på något sätt komma tillrätta med. Jag tror att om vi 

skulle kunna få in några tjänstemän på nyckelministerierna så skulle vi få en 

helt annan bevakning av de åländska frågorna. Det skulle kosta några euro 

extra för oss men jag tror att vi skulle vinna betydligt mer, både ekonomiskt 

och också självstyrelsepolitiskt, om vi skulle kunna åstadkomma en sådan si-

tuation. Det är min önskan att man under handläggningen i utskottet skulle 

se på de här frågorna med öppna ögon. Det här är mitt och vårt förslag till 

hur man konkret kan förbättra den svåra situation som vi just nu befinner oss 

i. Tack. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det gläder mig att vi åtminstone har någonting gemensamt och 

det är det svenska språket. Allt annat hade förvånat mig. Det jag fram-

förde igår, angående engelska, var mer av retorisk karaktär. Vi vet att 

man redan idag – så gjorde man också när ltl Nordlund var med i rege-

ringen – använder sig av engelska mellan tjänstemän då man inte har 

förstått varandra och inte haft ett annat gemensamt språk än just det.  

Jag skulle vilja ha ett förtydligande från ltl Nordlunds sida när han 

säger att ”man ska anställa personer för att hjälpa till på vägen.” Är det 

vi ålänningar som ska göra det eller ska det finnas särskilda tjänstemän i 

Finland, betalda av Finlands riksdag och regering som ska vara an-

ställda? 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Tack fru talman! Tack ltl Lindholm! Jag tycker det är bra att ltl Lind-

holm lyfte upp frågan om det engelska språket även om jag inte tror att 

det är lösningen. Det visar på den desperation som vi känner här på 

Åland när det gäller den situation som vi befinner oss i. 

När det gäller den konkreta frågan - ja, jag anser att det är vi som ska 

betala därför att den som betalar ens lön är också den man tjänar de 

facto. Det är samma lösning som vi har i Bryssel där vi har tjänstemän 

som är på insidan men som formellt är anställda av, jag tror det är utri-

kesministeriet. Men det är vi, landskapsregeringen och den här budge-

ten som betalar pengarna. Då vet den personen vem det är som är per-

sonens uppdragsgivare - klart och tydligt - och vem man ska prioritera.  



  

220 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Den diskussion som förs just nu är saklig och vi har förstås 

ett gemensamt intresse att utveckla självstyrelsen. Det jag vill säga nu 

och här är för att historieskrivningen ska vara korrekt. Inte idag, kanske 

igår eller om det vara i samband med presentationen av Centerns bud-

getmotioner, så sade ltl Nordlund att relationerna med riket aldrig har 

varit så dåliga som under nuvarande regering med lantrådet Sjögren 

som regeringschef. Faktum är att någon vecka innan den här regeringen 

tillträdde så tog regeringen i Finland sitt avgörande beslut om att inte 

betala ut vindkraftsstöd till Åland. Så vi är flera som har varit medver-

kande och fått uppleva de negativa besluten - där också Centern satt 

med i den förra regeringen - då den mycket svarta perioden inleddes. 

Det här är för historiebeskrivningen. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det som jag försökte skriva om i de två motionerna är en 

utveckling som vi ser över tid. Jag har varit med i snart 30 år i det här 

arbetet och jag har sett att det kontinuerligt blivit svårare att få det att 

fungera på svenska. Jag har sett att kunskapen om Åland blir mindre, 

både bland politikerna och bland tjänstemännen. Det är därför jag fram-

för de här förslagen. Vi måste hantera den här situationen, annars slutar 

det tokigt för oss allihop.  

Och ja, precis som minister Perämaa beskriver så har den gällande 

vindkraftsfrågan varit en lång process. Det svängde tyvärr när det blev 

en ny regering i Finland och då det kom in nya ministrar. Från tid till 

annan har vi haft jättehårda konflikter med den finska staten. Vi har 

haft PAF-konflikter, vi har haft sjöfartskriser och vi har haft det ena och 

det andra. Men det har på något sätt varit isolerade frågor. Det som är 

problemet nu är att det verkar ligga en matta över alltihop på något sätt. 

Det är det som vi måste hantera. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack fru talman! I diskussionerna nämndes att man skulle börja kom-

municera på engelska med finska myndigheter. Nu lanserar Centern ett 

förslag om att vi ska anställda tjänstemän för att upprätthålla svenska 

språkets status gentemot Finland. Man föreslår till och med att Åland 

ska bekosta dem.  

Nog är det märkligt hur mycket man är beredd att börja rucka på 

självstyrelsens grunder när det tydligt och klart står att det är Finlands 

sak att upprätthålla servicen på svenska. Nu helt plötsligt är vi beredda 

att övergå till engelska i våra kommunikationer eller börja anställa 

tjänstemän för att upprätthålla den och att vi på Åland ska betala! Det 

här är ett klart bevis på vår uppgivenhet och hur vi hela tiden ger efter. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Fru talman! När det gäller det engelska språket så har inte jag tagit upp 

det i mitt anförande utan det gjordes under gårdagens diskussion. Men 

som jag sade i en tidigare replik så tycker jag att det är bra att frågan 



  

  221 

lyfts upp, för det visar på den desperation som vi känner i den här situ-

ationen på Åland.  

När man har ett problem framför sig så måste man faktiskt försöka ha 

en konstruktiv inställning på hur man kan lösa det. Med tanke på hur 

stora belopp som det handlar om i transfereringen mellan självstyrelsen 

och statsmakten så är några tjänstemän på nyckelposter antagligen den 

bästa investeringen vi kunde göra från åländsk sida, när det gäller att få 

hem pengar till Åland. 

Jag håller de facto med ltl Eklund, att det borde vara en diskussion 

med statsmakten om att man borde kompenseras via klumpsumman. 

Där har ledamoten helt rätt. Det är statsmaktens skyldighet. Det viktiga 

för mig är att vardagen fungerar och att vi får våra frågor skötta. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Eriksson 

Fru talman! I budgetdebatten har det diskuterats om kommunreformer, 

andra frågor och principer. Jag tänker hålla mig till andra områden, kanske 

inte lika spännande men i alla fall viktiga frågor. D.v.s. lagstiftning och lagbe-

redning.  

En lagstiftningsmakt är kanske det förnämsta redskapet som vår självsty-

relse har parallellt med budgeten. Lagstiftningen ska förstås vara noggrann, 

förutsägbar och transparent. Den ska också i sin bästa form vara sådan att 

även medborgarna ska kunna förstå vad som står i lagen, för den binder ju 

alla.  

Under rubriken ”Utveckling och omstrukturering av landskapsförvaltning-

en” tar landskapsregeringen upp frågan. Jag är glad att man gör det för det är 

en viktig fråga för självstyrelsen och hur vi i fortsättningen ska kunna klara av 

den stora uppgift som vi har kämpat oss till.  

Landskapsregeringen skriver ”en förutsättning för att upprätthålla för-

troendet för självstyrelsen och förvaltningen är att lagstiftningen håller hög 

kvalitet och utvecklas i takt med samhällets behov.”  

Vidare framkommer det att ”Allt fler behörighetsområden kräver kompli-

cerade lagregleringar. Även fast man går in för blankettlagstiftningstekni-

ken krävs det omfattande lagkunskap.” 

Den här analysen, som landskapsregeringen har gjort, håller jag med om. 

Vi vet också att Ålandsdelegationen ett flertal gånger har framfört kritik, spe-

ciellt då man lagstiftar om vem som ska sköta vissa förvaltningsuppgifter. 

Den ideala situationen vore att man vid varje enskild fråga i detalj avgör be-

hörighetsfördelningen och säger vilken åländsk myndighet som ska handha 

förvaltningsuppgifterna. Det här är ett mycket komplicerat arbete. Därför har 

man hittills av slentrian beskrivit, att de uppgifter som sköts av rikets myn-

digheter på Åland sköts av åländska myndigheter till den del vi har behörig-

het. Det är just den här skrivningen som Ålandsdelegationen ha kritiserat.  

Landskapsregeringen tar även upp rekryteringsproblematiken och det vet 

jag att är svår. Det är inte alltid så intressant att vara lagberedare. Det har 

framkommit tidigare i debatten att juristerna har ett brett arbetsfält, det vet 

jag, och det är intressant. Men jag anser också att regeringen ska fundera på 

att det skulle vara bra om man kunde få hit redan verksamma lagberedare el-
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ler fördragande i dessa frågor. Det är väldigt svårt att börja med lagberedning 

som nybakad jurist när man kommer direkt från fakulteten. Lagberedning 

kräver också både erfarenhet och kunskap.  Detta är förstås idealsituationen. 

Man kan i alla fall sträva till det. 

 Jag har ett tips till regeringen att man kunde överväga att gå med på Valti-

olle.fi-sidan. Där är det hur enkelt som helst att gå in på svenska. Där hittar 

man massor av juristtjänster. Om det här inte låter sig göras kunde man fun-

dera på att ha en länk från den här sidan till www.regeringen. ax. Jag kan 

med säkerhet säga att många jurister läser de här sidorna när man söker 

tjänster, även utexaminerade som arbetat länge, men som vill byta inriktning. 

Syns man inte så finns man inte. Vi kanske kunde få ett lagstiftningsråd eller 

kanske någon annan med stor erfarenhet som skulle visa intresse, en som har 

kunskaper och känner till rikets grundlagar, självstyrelsen och republikens 

presidents roll i systemet. 

Det har också framkommit tidigare i debatten att det bara finns en hand-

full personer på Åland som behärskar det här systemet utan och innan och 

kanske dubbelt fler på rikssidan, så man bör i varje fall överväga detta. 

Om man blickar in i framtiden - och då tänker jag på Ålandskommitténs 

gedigna arbete - så kommer Åland troligtvis att erhålla mera lagstiftningsbe-

höriget. Kanske inte på alla områden som vi vill, men processen är helt klar 

att så kommer att ske. Då kommer både krav och behov att öka på lagbered-

ningskapaciteten och det kommer att kräva mera resurser.  

Till den delen tycker jag att det är bra att landskapsregeringen tar tag i frå-

gan med rekryteringsproblem och lagstiftningskompetens. Det här är en cen-

tral roll i vårt självstyrelsesystem, ett system som måste underhållas och för-

säkras. 

En annan sak som tangerar detta - och som jag också tycker att är mycket 

bra med regeringen - är den s.k. Ålex, dvs. att man ska ha en åländsk lagstift-

ning uppdaterad i elektronisk form. Det här är mycket bra, inte bara för lag-

tillämpare som jag själv är och har varit, utan även för den intresserade med-

borgaren. Om systemet fungerar som jag hoppats så kan man direkt se vilken 

lag som är tillämplig. Det framkommer av övergångsstadganden och hoppeli-

gen har man också tillgång till utskottsbetänkanden och regeringens lagför-

slag, dvs. så som Finlex fungerar idag. Ett mycket bra och användarvänligt 

system. Det här tycker jag också är jättebra att landskapsregeringen tagit upp. 

Det är frågor som berör medborgarna och lagtillämparna direkt. 

Kort några ord om Ålands polismyndighet. Det som framkommer här är 

inriktningsmålen, polisens närhet och tillgänglighet samt våld i nära relation-

er och narkotikabrott. Jag anser att det här är bra och är också av den upp-

fattningen att det räcker med ett par tre intresseområden. De här fokusområ-

dena är mycket bra och de är tyvärr också aktuella.  Jag vet, av erfarenhet, att 

det fungerar så att alla polismän ska och kan arbeta med dessa frågor. Det är 

ofta så att första patrull på en brottsplats säkrar spår, kontrollerar personer 

och börjar med inledande undersökning så att förundersökningen senare kan 

föras över till de mer specialiserade poliserna. Det här är ett sätt som de arbe-

tar efter och de här fokusområdena är mycket viktiga. 

Jag vet också att tullen och gränsbevakningen arbetar intimt tillsammans 

med Ålands polismyndighet och med sina kollegor både på den finska och på 

den svenska sidan. Man skriver också i budgeten att det är ett bra men att 

samarbetet kanske också kan bli bättre. Man ska ha fokus på de här frågorna. 

http://www.regeringen/
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Jag har också förmånen att vara med i polisdelegationen. Under förra 

veckan hade vi en diskussion då vi fick alarmerande uppgifter om narkotika-

situationen. Tyvärr är det så att det uppenbarligen finns utländska kriminella 

ligor på Åland och att vi har att göra med dessa narkotikaaffärer. Jag vet att 

de har försökt tidigare, men nu har de uppenbarligen fått ett visst fotfäste 

här. Åland polismyndighet jobbar hårt med att göra det så obekvämt som 

möjligt för dessa personer att vistas på Åland och det hoppas och tror jag 

också att hela lagtinget står bakom. 

Men det är inte bara fråga om negativa saker. Det framkom också att det 

nu ska komma två svenskspråkiga fortbildningar på fastlandet för poliser, 

vilket är mycket bra.  

När det gäller våld i nära relationer så har polisen sedan lång tid tillbaka 

barnhusmodellen och där ingår även åklagarmyndigheten och de sociala 

myndigheterna. Vi har mycket positiva erfarenheter av det och det är en 

mycket bra funktion som polisen har initierat.  

När det uppstår anmälningar om olika saker från skolor och sociala myn-

digheter så träffas alla berörda parter, de sociala myndigheterna, poliserna 

och åklagarmyndigheten. I de flesta fall, som jag har varit med om, så har det 

tack och lov inte resulterat i någon fortsatt straffprocess utan det är andra 

stödåtgärder som gäller, för vissa utsatta familjer. Man fångar upp det i ett ti-

digt skede, så det är också mycket bra.  

Avslutningsvis, fru talman, så tycker jag att landskapsregeringen på ett fö-

redömligt sätt har lyft upp detta med lagstiftning, lagstiftningskompetens och 

behörighetsfrågorna och hur vi ska uppfylla en av de viktigaste uppgifterna 

som vi har i vårt självstyrelsesystem, dvs. lagstiftningsbehörighet över ären-

den som berör oss själva. Tack. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Som tidigvarande åklagare så skulle det också vara intressant 

att höra hur nuvarande lagtingsledamot Eriksson uppfattar strafflagarna 

runt narkotikabrott. Det talas mycket bland människor på gatan, att 

man gärna skulle se strängare straff och möjligheter till straff för lang-

ning och innehav av narkotika. Vi har gjort påstötar från Ålands lagting 

tidigare när det gäller finsk behörighet. Vi har lämnat över en motion 

från Ålands lagting när det gällde strafflagen mot våldtäkter. Det här 

kunde ju vara ett initiativ att ta i Ålands lagting. Hur ser ltl Eriksson på 

den saken? 

Ltl Roger Eriksson, replik 

Tack talman! Det här är utanför mitt anförande och är dessutom en 

riksbehörighet men några kommentarer kan jag dock ge.  

 Innehav och langning är straffbart redan nu. Det är också straffbart 

att föra in narkotika i landet, dvs. även små mängder som kommer med 

färjan från Sverige är brottsligt. Straffstadgarna är ganska stränga. Det 

är ofta fråga om två års fängelse eller böter. Det är egentligen en rätts-

praxis som man kunde diskutera. Generellt är jag av den uppfattningen 

att om vi tar innehav av narkotika för personligt bruk så rör det sig ofta 

om två, tre gram. Där har man ansett att det är helt onödigt att sådana 

personer ska ha ovillkorliga frihetsstraff. Vi har diskussioner med per-

sonerna och det kommer förstås en böteslapp. Man har ett projekt där 
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man har samtal med personer som är förstagångs knarkare och 70-80 

procent av dem fortsätter inte med verksamheten. Generellt hjälper nog 

inte stränga straff. Men dock för dem som tar in narkotika i landet och 

skapar nya narkotikaanvändare, där ska man ha stränga straff, där finns 

också ovillkorliga frihetsstraff. 

Talmannen 

Tiden är ute. Jag vill informera lagtinget om att det här är sista anförandet innan vi 

kommer att ta en timmes lunchuppehåll. 

Ltl Göte Winé 

Tack fru talman! Det var en intressant avslutning på det förra anförandet och 

replikskiftet där och just detta med vad straffsatsen är för narkotikabrott och 

narkotikabruk. Jag välkomnar ltl Lindholms invit att vi ska börja titta på det. 

Det är något jag lyfter. Jag är definitivt för en nolltolerans, det ska kännas att 

man håller på med det. Det ska märkas och framförallt i kompiskretsarna, att 

man hamnar fast för det och inte att man slipper undan med att ”pappa beta-

lar” eller någonting sådant.  

Talman! Det här var egentligen inte vad jag tänkte prata om utan jag 

tänkte uppehålla mig kring kommunreformen, fast jag kunde inte låta bli när 

det avslutades så intressant.  

Visst är det så idag att vi har starka kommuner på Åland. Det har pratats 

mycket om det och vi ska vara stolta över den självstyrelse som vi har idag. 

Det ska vi inte blunda för, för det är så.  Men det som vi verkligen måste 

öppna ögonen för är att det finns kommuner som har det ekonomiskt tufft 

och vilken service som invånarna får. 

Man pratar ofta idag om att man kan stänga skolor. År 2010 eller 2011 så 

hade man en diskussion i Sunds kommun där vi diskuterade om vi hade råd. 

Vi hade så mycket som skulle göras, skulle vi klara detta och kunna erbjuda 

den skola som invånarna är värda?  

 Nå, det här var en diskussion, det var inget förslag och det var inget beslut. 

Men när man började titta på det och man hade minus i budgeten på närmare 

300-400 euro, då började vi undra vad vi erbjöd våra kommuninvånare.  Det 

här klarade vi upp genom en flexibel ledningsgrupp och ett stålbad men det 

erbjöds inte den service som man kan säga att det erbjöds i de ekonomiskt 

starkare kommunerna. 

Ltl Bert Häggblom nämnde i ett tidigare replikskifte att han ville se en jäm-

lik service, men så är det inte idag och så har det inte varit på många år.  Vi 

har många kommuner som har det tufft. 

Många nämner att man löst problemen, att man har jobbat upp det och 

kan säga ”vi klarar av våra åtaganden”, om man har gjort det. Ja, många 

kommuner klarar sina åtaganden idag, men det är inte en jämlik service utan 

det är ojämlikt vilka resurser vi har inom äldreomsorg och inom skola för ele-

vers möjlighet till hjälp och sådant. Det är inte jämlikt idag.  

Angående utbildningen och kommunerna återkommer jag senare till i ut-

bildningsdebatten.  

Men ids inte hota om att stänga dagis och skolor. Vilken politiker vill 

minska på närservicen? Framförallt så vet ju politikerna att man inte höjer 

sin popularitet som politiker direkt genom att börja stänga skolor. Jag vill att 

vi ska minska sårbarheten i ekonomin i våra kommuner och trygga en god 
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och jämlik kommunal service över hela Åland för alla invånare, oberoende 

var man bor. 

Visst kan jag hålla med Centern om att Åland är fantastiskt med alla sina 

små kommuner. Det har jag tyckt och det tycker jag. Det är bara det att vissa 

små kommuner inte klarar av det länge. Vi måste börja öppna ögonen och 

titta längre fram.  

Vi i norra Ålands socialdemokrater beställde tidigare en utredning av 

ÅSUB om möjligheter och utmaningar inför framtiden på norra Åland. Det 

som verkligen fick mig att öppna ögonen och börja fundera att vi måste börja 

göra någonting, det var när jag såg statistiken över hur det skulle kunna se ut 

på norra Åland.  

Jag tar ett exempel med + 65-åringar på norra Åland: 

Finström hade 2014 19,7 procent och 2030 24,8 procent. 

Geta 2014 22,3  procent och 2030 34,3 procent. 

Saltvik 2014 21,5 procent och 2030 28,0 procent. 

Sund 2014 22,9  procent och 2030 31,9 procent. 

Vårdö 2014 29,8 procent och 2030 41,2 procent, dvs. nästan varannan per-

son.  

Vi måste öppna våra ögon och titta på hur vi ska klara av försörjningen av 

dessa kommuner. Det är jättebra att vi pratar om småskaligheten och värnar 

den, men vi måste titta på vad vi kan erbjuda för service och vad vi klarar av i 

framtiden.  

Om vi ser på Obunden samlings motion nr 17 så vill de minska på land-

skapsandelarna men ändå ha kommunerna kvar. Nej, hör ni. Vi måste börja 

öppna ögonen och se vad det är för service vi ska ge till våra invånare på hela 

Åland i framtiden. Där är det viktigt att vi verkligen ser det från den enskilde 

individens behov över hela Åland, inte bara på antalet kommuner. Tack. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Tack ltl Göte Winé för ett intressant anförande. Det är fint att det finns 

ett engagemang kring straffsatsen för narkotikabrott. Det behövs san-

nerligen åtgärder för att hantera de ökande narkotikabrotten.  

En annan fråga som Centern har drivit är att det borde vara en kor-

tare tid mellan gärningen - kan man kalla det för gärningen? – alltså ti-

den mellan när brottet sker och straffet utmäts. Det är faktiskt inte mo-

tiverande för den som vill ha ett nytt liv att komma tillrätta med sitt 

narkotikamissbruk. Man har kanske varit på ett behandlingshem och 

kommit en bit på väg mot ett nyktert och rent liv och sedan får man 

kanske ett fängelsestraff - i värsta fall - och kan då tappa motivationen. 

Den här frågan har Centern drivit och vi hoppas nu att regeringen tar 

vid där vi lämnade den. Vi ville ta över behörigheten. Vi har haft en på-

börjad arbetsgrupp med justitieministeriet för att föra över behörighet-

en till Åland. Jag hoppas att det arbetet fortsätter. Gör det det? 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack talman! Att ta över behörigheten har inte jag hört någonting om. 

Däremot håller jag med ltl Lundberg om att det är alltför lång tid från 

gärning till straff. Det kan vara så som ltl Lundberg nämner. Det kan 

också vara så att - ”det har inte hänt något på två månader, det är lugnt, 
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det här kan man fortsätta med.” Då skjuts det ännu längre fram och då 

blir det ännu större konsekvenser, så det här behöver man verkligen se 

över. 

  Då jag jobbade som fältare så försökte vi ha ett konsekvensprogram 

för just det här. Helt klart så behöver vi jobba med Finland och se till att 

vi får det bättre och börja titta på varför man inte kan ha Åland som ett 

försöksområde och strängera inom narkotikaområdet. Man borde också 

kunna döma för vård i framtiden, fängelse är inget bra alternativ. 

Talmannen 

Tiden är ute. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack fru talman! Allt missbruk, narkotikamissbruk och spelmissbruk, är 

ett sjukdomstillstånd. Det når man inte fram till genom att straffa folk. 

Det är annat som måste till för att få bort personer från missbruk. Där 

krävs det mycket av samhället. Det är klart att det är viktigt att man får 

påföljden så snabbt som möjligt. Där brister det idag. Det är därför som 

jag efterlyser att man ska ge mera resurser till polisen. Man ska inte be-

höva vänta ett år, så att det samlas en massa olika åtalspunkter på hög.  

Om vi ska rädda ungdomar som har enorma problem - och det är ty-

värr många i dag - så måste vi ta tag i dem på ett helt annat plan och få 

bort dem. De ska ha sysselsättning och de ska ha ledare.  

Ltl Göte Winé, replik  

Tack talman! Jag kan hålla med om mycket av det som ltl Bert Hägg-

blom sade. Det finns otroligt mycket som vi kan göra och ska göra. 

Missbruk är ett sjukdomstillstånd när det gått tillräckligt långt. Men när 

vi har ungdomar i förälskelsefasen så är det inte en sjukdom. Då är de i 

en förälskelsefas och då måste man jobba med att få bort dem direkt.  

Ltl Bert Häggblom och jag är överens. Vi måste satsa på polisen. Det 

ska vara obekvämt och svårt att hålla på med knark men det ska vara 

lätt att få vård. Det har jag hela tiden sagt.  

Jag håller också med ltl Bert Häggblom, helt klart, att sysselsättning 

och idrott är fantastiskt. Vi har motorsport, som jag vet de obundna vär-

nar om, det finns mycket vi kan göra där. Glöm inte heller kulturen och 

vad teater kan göra för personer. Vi har massor som vi kan göra och för-

bättra. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Jag håller med ltl Göte Winé att det finns en del kommuner på 

Åland som har det kärvt, däribland Sund, Sottunga och Kökar och 

kanske någon till. Ungefär tio procent har det kärvt. Jag vill påstå att 90 

procent har en mycket stark ekonomi. För min del så kan man gärna 

ändra de här 35-36 miljonerna i landskapsandelar så att man ger de 

svaga kommunerna lite mera pengar och tar från de starka. Nu är det 

tyvärr så att den väg som ltl Winé stöder kommer att ta bort ytterligare 

fyra miljoner av landskapsandelarna i framtiden. Det betyder att det blir 

ännu svårare för Sund, Sottunga och Kökar att upprätthålla den service 

som andra har. Min fråga är om inte ltl Göte Winé är med på att man 
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ändrar landskapsandelssystemet så, att man ger ytterligare mera pengar 

till de svaga på bekostnad av de starka? 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack talman! Nu håller man på och ser över landskapsandelarna och 

skattekraften. Där blir det en förändring. Vad jag har upplevt så blir det 

oförändrat för vissa av de svaga kommunerna. För Sund kommer det 

inte att vara någon stor förändring.  

Vi sätter in ännu mera landskapsandelar, vi gör kommunerna ännu 

mera beroende av landskapsandelar i stället för att vi försöker se på det 

som en helhet och försöker göra kommunerna bärkraftiga själva. Det är 

det vi vill. Jag pratade igår om att vi ska undvika att göra personer bi-

dragsberoende. Det ltl Runar Karlsson nämner här är ju att göra vissa 

kommuner ännu mer beroende av landskapet och mindre av skatteme-

del. Det är det som vi måste försöka komma bort ifrån. Vi måste se på 

hur kommunerna kan erbjuda en jämlik service över hela Åland och inte 

hela tiden vara beroende av landskapet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Först vill jag tacka ltl Winé för hans engagemang när det 

gäller drogfrågor. Jag önskar att han skulle ha fått lite starkare gehör av 

regeringspartierna redan för ett år sedan när vi diskutera den här frå-

gan, så att vi inte nu skulle få den mycket dåliga facit som vi får för 2016 

vilket blir ett rekordår. Det är tragiskt. 

Men jag begärde replik, fru talman, för att fråga om inte ltl Winé kan 

hålla med om att vi inte skapar ett enda skattöre, euro eller cent genom 

att hålla på att flytta om kommungränserna. Jag håller med ltl Göte 

Winé som säger att vi måste klara av de stora utmaningar som vi har 

framför oss i det åländska samhället. Men för att klara dem måste vi ha 

fler människor, vi behöver mera skattekraft vilket betyder att vi behöver 

fler företag och vi behöver en styrka.  

Om man tar ett tåg som har många vagnar, så för att kunna dra vag-

narna behöver man ett starkt lokomotiv. Och det som vi egentligen be-

höver är en centralorts strategi så att vi kunde få en styrka här. Proble-

met är att Mariehamn inte har utvecklats så som Mariehamn borde ha 

utvecklats de senaste åren. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack talman! Jag kan hålla med ltl Roger Nordlund. Det är synd att jag 

inte fått starkare gehör i missbruksfrågor, det tycker jag också. Men så 

är det och det är bara att gilla läget och gå vidare.  

Ja - det har jag alltid sagt - vi ska ha en stark centralort. Sedan kom-

mer jag inte att gå in på om Mariehamn har utvecklats som den borde. 

Det tror jag att man får sköta i Stadshuset och i fullmäktigedebatterna 

där. Däremot känner jag också, att om vi ska klara av utmaningarna och 

de demografiska utmaningarna som vi har framför oss så måste vi också 

stärka oss på norra Åland. Det ser jag i min närhet just nu. Vi små 

kommuner kommer inte att klara av det här. Vi måste också få en cen-
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tralort där och få en inflyttning ditåt så att inte allting centreras till Ma-

riehamn och Jomala.  Hela Åland ska leva. Men då måste vi också ha en 

centralort på norra Åland och stärka oss där så att vi tillsammans får en 

bra planering. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack fru talman! Tack ltl Göte Winé för ett intressant och bra anförande. 

Det är intressant med statistik och hur demografin ska utvecklas. Ser 

man till det så bor jag på ett ställe som borde ha varit avfolkad för unge-

fär sju år sedan om man ser hur statistiken var på 1970-talet. Man måste 

nog ändå tänka på hur vi kan utveckla vårt samhälle i stället för att stirra 

oss blinda på hur samhället kommer att se ut om 30-40 år. Vi står inför 

stora utmaningar, men jag tycker att bara för att en statistik säger att så 

här kanske det ser ut om 25 år, så måste vi tänka mera på hur vi kan 

göra för att motverka det, i stället för att slå på stora trumman.  

Ltl Göte Winé, replik  

Tack ltl Lindholm. Visst är det så att man kan diskutera statistiken och 

tillförlitligheten. Däremot kan jag också se att när ÅSUB har gjort sta-

tistik på senare tid så har det slagit in ganska bra. Sedan kan vi göra för-

ändringar som gör att statistiken inte gäller längre. Men det vi måste 

börja öppna ögonen för är vilken service som vi har idag.  

Nu vet jag att ltl Lindholm är aktiv i en kommun som får ganska bra 

med landskapsandelar och som ligger i en bra kommunstrukturgrupp. 

Men vi övriga! Vi måste börja titta på hur vi kan stärka våra kommuner 

för att klara av våra framtida utmaningar. Det är inte bara inom äldre-

omsorgen. Vi har också skolan där vi ska klara av att erbjuda åtgärder 

för barn med särskilda behov. Det är det här vi måste börja titta på hur 

vi ska klara av i framtiden. Vi måste våga se att vi har utmaningar fram-

för oss, för ÅSUB brukar inte ha så hemskt fel. 

Talmannen 

Lagtinget ajournerar sig nu för lunch och vi fortsätter debatten klockan 13.05. 

Talmannen 

Plenum fortsätter. 

Ltl Britt Lundberg  

Herr talman! Regeringen hänvisar lite raljerande mot kyrkosockengrän-

serna som en argumentation för att gränsdragningarna måste ändras. Bästa 

regering. Kyrkan har sedan många decennier samarbetat långt över gränser-

na. 

Herr talman! Jag tycker det är sympatiskt att folket ska få ta ställning till 

kommunreformarbetet. Däremot så är folket tydligen inte så viktigt för rege-

ringen eftersom folket nu ska svara utan att ha underlag medan den regering 

vi har inte kan ta ställning innan den har tillgång till underlag.  Det är inte att 

visa folket respekt och det är inte seriöst. Att säga hur allt ska bli kan ingen 

göra oavsett hur långt man än utreder, i så fall behöver man kunna sia. Men 

att säga vad man vill är väl rimligt. 
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Regeringen har inte formulerat några mål med vad man avser med arbetet. 

Hur kan regeringen säga att oppositionen inte vill något alls. De reformer och 

projekt, kära vänner, som genomförts i vårt samhälle så har gjorts med Cen-

terns kraft - ni som säger att Centern inte vill något. Berätta gärna vilka re-

former ni har drivit igenom och genomfört? Nyckeln till att vi har fått igenom 

reformer är tydlighet, inkludering och hårt arbete.  

Vi behöver en lösning för att t.ex. enskilda medborgares institutionsplatser 

inte ska leda till orimliga kostnader för en enskild kommun. Vi behöver ett 

rättssäkert och välfungerande barnskydd, vi behöver tillväxt och inflyttning. 

Men på vilket sätt ska förflyttningar av gränserna och att rita om kartor åt-

gärda det här? Regeringen borde agera och finna lösningar och inte krångla 

till det. Demografin ändrar inte med nya gränser hur mycket det än utreds. 

Regeringen fokuserar gärna på Centern och på oppositionen. Kanske det är 

för att villa bort den oenighet som finns inom regeringen. Det är inte lätt för 

oss från oppositionen att ta ställning till vad regeringen föreslår eftersom re-

geringen ger en så splittrad bild av synen på kommunerna. Finansministern 

har framfört att reformen ska spara upp emot 15 miljoner, medan socialde-

mokraterna har sagt att man inte har som mål att spara pengar, lantrådet ga-

ranterade igår att det ska finnas omsorg för äldre och barn runt hela Åland 

och likaså skolor och även butiker medan Moderaterna vill ha färre centrali-

serade servicepunkter för att spara pengar. I budgeten skriver regeringen att 

”servicen ska vara decentraliserad och administrationen centraliserad.”  

Bästa regering. Även om alla underlag inte är klara så behöver vi få veta 

vilka regeringens ambitioner och tankar är.  Vad avser regeringen och vilka 

mål har den samlade regeringen? 

Jämställda löner lyfts som en nyckelfråga från regeringen. Socialdemokra-

terna säger med kraft att de inte kommer att backa från det. Vem ska ta an-

svar för att det kommer att genomföras undrar jag då?  Den här regeringen 

knuffar nämligen frågan om jämställda löner framför sig och säger att nästa 

regering ska genomföra det och har inte heller några ambitioner att fondera 

några medel på vägen så att man ska kunna genomföra det år 2020.  Vi före-

slog i tilläggsbudget I att datumet och årtalet 2020 skulle justeras till 2019 för 

att det tydligt skulle finnas ett ansvarstagande och ett ledarskap för att ge-

nomföra jämställda löner. Men det ville inte regeringen, inklusive socialde-

mokraterna som röstade emot det, vilket är ett otroligt bakslag i arbetet för 

jämställda löner.  

Menar man allvar med jämställda löner så borde pengar fonderas så att 

ojämställda löner går att åtgärda. Varför har inte regeringen tagit ansvar för 

frågan och justerat årtalet från 2020 till 2019 så att regeringen verkligen har 

ärendet i sina händer för att garantera att kunna genomföra det? Eller social-

demokraterna? Tycker ni att det är rätt att någon annan ska genomföra 

detta?  Eller är 2020 satt för att man ska kunna fösa över ansvaret på någon 

annan? 

Språkfrågan har konstaterats helt utelämnad ur budgeten och anförandet 

från regeringssidan igår om att engelskan kunde användas som arbetsspråk 

var ett överraskande inspel från regeringen. Det vore bra om lantrådet kunde 

kommentera vilken självstyrelsens linje är och hur man tänker om det här? 

Det har också talats om koncentrerad makt och decentraliserad makt. Re-

geringspartierna har, förutom ministerposterna, tillgång till ett stort antal 

förtroendeuppdrag att fördela inom partierna. Det ger möjlighet att använda 
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och bredda inflytandet utanför Självstyrelsegården och ta tillvara kompeten-

ser som finns ute bland vanligt folk i vårt samhälle. Men utan att ha gjort nå-

gon sammanställning så verkar regeringen ha fördelat många av sina poster 

smalt, dvs. fördelat dem mellan lagtingsledamöterna. Så frågan om att kon-

centrera makten vore det intressant att få en mer nyanserad bild av.  

Tillåts det slutligen, herr talman, att ha en känsla, så ger regeringen en bild 

av att det som förenar en är det man jobbar emot snarare än det man arbetar 

för. Tack herr talman. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack herr talman! Ltl Britt Lundberg nämnde i sitt anförande att social-

demokraterna inte vill spara. Det vi har sagt är att spara inte är det pri-

mära. Det viktiga för oss är, som jag har sagt tidigare, starkare kommu-

ner, mer hållbara kommuner och en jämlik service. För oss är det viktigt 

att vi i framtiden kan garantera en trygg service som vi kan erbjuda våra 

invånare. För oss är det jätteviktigt. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Tack ltl Göte Winé för det klarläggandet, men det behövdes nästan inte, 

för det har varit mycket, mycket klart vad socialdemokraterna avser med 

den här frågan och det har också framförts tidigare av bl.a. just ltl Winé.  

Det som är komplicerat är att bilden från regeringen inte är den-

samma. Därför är det svårt att veta vad målsättningen är. Är det att med 

centraliserade enheter spara 15 miljoner eller är det att satsa på kvalitét 

och ha service runt om på hela Åland. Det är det som är frågan, om rege-

ringen skulle bestämma sig för vilken linje som gäller. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack herr talman! Ltl Britt Lundberg vill att Centern ska ta åt sig äran av 

alla reformer som har gjorts på Åland. Det kan jag inte hålla med om. 

Jag har ett minne av att man i mitt parti med Roger Jansson och Harriet 

Lindeman som var de drivande i reformen att skapa Ålands hälso- och 

sjukvård. Ålands gymnasium skapades med en moderat ordförande i 

kulturutskottet där drivkraften kom från. Jag tror att det är fler som kan 

ta åt sig äran än bara Centern när det gäller reformerna.  

När jag ser framåt med reformeringen av kommunstrukturen så ser 

jag ingen vilja hos Centern att reformera. Det har tagit slut på idéer, det 

finns inga svar från Centern. Hur avser man att klara av den negativa 

utvecklingen på demografin och försörjningsbördan framåt? Hur ska vi 

klara av den med den kommunstruktur vi har idag? Jag får inga svar av 

Centern. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Tack för det. Jag har inte sagt att Centern har gjort 

varenda en reform.  Men många av de reformer som har genomförts så 

har Centern varit drivande i och att det är välkommet att man talar om 

vilka reformer man själv har genomdrivit när man säger att Centern inte 

vill någonting. Det är intressant att notera att för Moderaternas del så är 

det ÅHS som gäller, och det börjar bli ett tag sedan, så det är dags för 

kanske flera.  
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När det gäller frågan om att vi ingenting vill så undrar jag vad rege-

ringen vill?  Det är det som ett regeringsparti ska kunna tala om så att vi 

kan ta ställning till det. Det finns inga klara målsättningar. En del vill 

spara, andra vill inte spara. Ska vi säga att det är finansministern som är 

starkast vilket betyder 15 miljoner euro inbesparingar och centrali-

sering. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack herr talman! Tack ltl Lundberg.” Större effektiva enheter kan leve-

rera mycket mer servicekvalitét än mindre enheter.” Det står att läsa i 

ÅSUB:s statistik från 2015 på sidan 176.  

I sitt anförande säger ltl Lundberg att större enheter inte löser de de-

mografiska problemen. Det må så vara. Men enligt mig så kan större en-

heter erbjuda en hög nivå på servicen utan att för den skull skuffa in 

ännu mera skattepengar, skattepengar som kanske inte ens finns förrän 

man går till banken.  

Jag skulle gärna höra vad ltl Lundberg har för tro på att dagens kom-

munstruktur, med våra 16 kommuner, ska lösa utmaningarna när det 

gäller den demografiska utvecklingen och att allt är negativt som den får 

till påföljd.  

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Ska jag göra som regeringspartierna har gjort så ska jag i 

min svarsreplik nu ställa en fråga, för det är det som vi har varit med om 

de här två dagarna. Men det tänker jag inte göra.  

 Vi har aldrig sagt att en kommunreform på något sätt inte skulle 

kunna lösa problematik. Men de huvudsakliga problemområden som nu 

har varit noterade, hur länge ska vi vänta på att få dem lösta? Och hur 

mycket detaljer ska vi gräva ner oss i innan vi kan få litet verkstad? Jag 

efterlyser att vi ska verkställa i stället för att utreda. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det som jag tror är att Centern genom åren har varit med 

och drivit reformer men jag tror nog att många av partierna som sitter 

här också vet att Centern har bromsat och tvekat i många reformer. Det 

kanske inte är riktigt så att allt gott kommer från Centern och allt ont 

kommer från alla andra. Jag tror att ltl Britt Lundberg använder sig av 

en klassisk härskarteknik, nämligen att härska och splittra genom att 

tala om vad regeringspartierna vill och inte vill. Jag tror att det är bättre 

om regeringspartierna själva talar om vad de vill och ltl Lundberg håller 

sig till vad Centern vill. Vi säger definitivt ja till jämställda löner i enlig-

het med det strejkavtal som skrevs. Vi säger definitivt ja till en kommun-

reform. Men om den sparar eller inte, det måste man sätta i belysning av 

en åldrande befolkning. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag hoppas verkligen att vicelantrådet skulle säga de här 

orden till sina egna regeringspartier. För under regeringsprogrammet, 

under tilläggsbudgeten och hitintills under den här debatten så har mest 

fokus varit på ”vad vill centern” och ”vad tycker centern”. 
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Ett regeringsparti har som uppgift att föra fram förslag till lagtinget 

för beslut och oppositionen har till uppgift att granska. I den här debat-

ten har det förts fram tre ganska diametralt olika åsikter i kommunfrå-

gan. Ändå är regeringen mest intresserad av vad Centern vill.  Så jag 

tycker inte att det är alldeles orimligt att man från oppositionens sida 

ställer en fråga tillbaks till regeringen. Vad har regeringen för mål med 

den här kommunstrukturutredningen? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Tack för det herr talman! År 2020 är det datum då ett löneprogram ska 

vara färdigt och jämställda löner ska utbetalas. Det kommer från TEHY-

avtalet som Centern var med och förhandlade fram i samband med 

TEHY-krisen. Det är klart att vi följer det avtalet och det som man har 

enats om mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Centern ger bilden av att man kan lösa jämställda löner på sikt genom 

att nu fondera en viss summa för ändamålet. Så är det ju ändå inte. 

Landskapsregeringen menar att jämställda löner, då vi kommer igång 

med det, ska gälla för all framtid därefter. Så det måste vara en del av 

den årliga driftskostnaden, att vi ser till att vi har jämställda löner. Vår 

investeringsreservering, som vi föreslår, det är för en enskild kostnad 

som varar bara några år. Vi måste se till att vi har en ekonomi som kan 

klara av jämställda löner på sikt. Det är det som landskapsregeringen 

jobbar för och emot. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Ja herr talman, vi är alldeles eniga. Men det som också är viktigt är att vi 

har inkluderat - önskar ministern att jag svarar!? – Vi är alldeles eniga, 

vi har ett gemensamt arbete och har kommit överens med TEHY om att 

jämställda löner ska gälla från 2020. Däremot är det ju också så att hela 

den offentliga sektorn, inte bara TEHY, ska omfattas av jämställda lö-

ner, inte sant? Det kommer att röra sig om rätt så avgörande pengar ef-

tersom vi redan nu vet att 80 cent ska vara värt en euro för alla kvinnor 

år 2020. Så man behöver spara pengar för att komma upp på den nivån 

samt göra ett aktivt arbete för att man långsiktigt ska ha förvaltningen i 

en sådan kostym så att vi på lång sikt klarar av att hålla de lönerna. Det 

arbetet måste man ägna sig åt. Men varför ska vi sätta det på någon an-

nan när man kan ta ansvaret på sig själv bästa regering, det är för mig 

oklart. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Mikael Staffans, replik 

Tack herr talman! Det blir lite upprepning det här men vi kanske kan få 

ett tydligare svar. Reserveringar för framtida jämställda löner. Alltså re-

serveringar är oftast mot ett specifikt mål och jämställda löner är ju inte 

ett sådant utan det är ett sådant som vi framledes kommer att ha som en 

kostnad varje år. Därför löser man ju ingenting genom att spara pengar 

för ett engångsbelopp eftersom beloppen ska ut återkommande år efter 

år. Däremot ställer jag mig lite tveksam till ledamotens förslag om en 
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driftsreservering, om det är korrekt mot landskapets regler, så som man 

försöker framhålla hela tiden från oppositionen.  

Ltl Britt Lundberg, replik 

Ja herr talman, om ltl Staffas var närvarande igår så redogjorde jag för 

att det inte handlar om en driftsreservering utan det handlar om fonde-

ring av medel. Alla som hanterar ekonomi vet att om man har en stor 

utgift som kommer att komma eller att man får en stor förändring i sina 

utgifter, så måste man förbereda sig för det. Det är det vi tycker att man 

ska göra. År 2020 ska en euro vara värd en euro för alla. Det betyder att 

då måste vi ha pengar för det. Samtidigt så måste vi också till år 2020 ha 

sådana inkomster och utgifter i vår förvaltning att vi hållbart framåt kla-

rar av att en euro är en euro, även för kvinnorna. Därför är det klokt att 

hantera den ekonomin redan nu och dagligen jobba med att få kostymen 

på rätt nivå. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack herr talman! Återigen så är det kommunfrågan som hamnar på ta-

peten. Det finns ett ordspråk som säger att om man gör som man alltid 

har gjort så blir det som det alltid ha blivit. Och Einstein gick ännu 

längre med sin definition på galenskap. Om man gör samma sak om och 

om igen och förväntar sig ett annat resultat så är det själva definitionen 

på galenskap.  

 Det är väldigt tydligt att Centern i regeringsställning har suttit i fyra 

decennier helt fastslåsta i sina positioner. Ltl Lundberg pratar om att 

folket ska lyssnas på. Det har man gjort. En till fyra kommuner finns det 

en stark opinion för - för förändring. Målet är ju väldigt enkelt och väl-

digt tydligt. Det är bärkraftighet helt enkelt. Ltl Lundberg pratar också 

om att det är svårt och nästan omöjligt att sia om hur det blir och i 

samma andetag klagar hon över att det finns för litet underlag i den en-

kät som har skickats ut. Min fråga är - Vill Centern göra någonting alls i 

den här frågan? 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Nu får vi genast frågan till Centern igen. Jag uppskattar att 

vi får mycket uppmärksamhet även om regeringen är väldigt känslig 

över att få frågor själva.  

Vi har aldrig sagt att vi ingenting vill. Däremot har regeringspartierna 

sagt att man nu, för att kunna ta ställning till någonting, måste ha ett 

underlag. Vi vet också att hundratals människor där ute har fått sina en-

käter och undrar varför man inte säger någonting om kostnaderna. Var-

för säger man ingenting om min kommun, om Brändö kommer att ha 

någon service kvar överhuvudtaget? Varför säger man ingenting om det? 

Är det så att alla äldre på Åland ska flyttas till ett ställe? Varför säger 

man ingenting hur man tänker? Om man själv som regeringsparti vän-

tar med underlaget tills man tar ställning, då tycker inte jag att det är 

orimligt heller att folket därute tycker att man vill ha underlag innan 

man kan ta ställning. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Förändringar pratas det mycket om. För eller emot. Jag har 

själv bott i en bygd i hela mitt liv. Jag har varit tjänsteman och jag har varit 

politiker under halva mitt liv i en kommun, Saltvik. Jag har med egna ögon 

sett de våldsamma förändringar som har gjorts under den tiden. Från det att 

daghemmen vistades i små källarutrymmen tills man byggt ut nya, fina loka-

ler, från det att man hade ett fåtal ledare i gamla skolor tills man fick fina sko-

lor med stor lärartäthet och till det att man byggde upp en egen äldreomsorg 

med en fantastisk kvalitét. Samhället har sannerligen förändrats till det bättre 

och gör det för varje dag. Frågan är vilka kliv man ska ta och hur mycket vå-

gar man ta utan att veta vad man gör. 

Regeringen väljer att måla upp någon form av hotbild. Hur eländigt det är i 

kommunerna, hur illa man sköter det, vilken ekonomi det är osv. Det här är 

inte sant. Jag ska senare berätta om det i mitt anförande. För att kunna se 

framåt så måste man i alla fall se bakåt, annars är det omöjligt. Vi kan titta 

bakåt och de vad som har hänt runt omkring oss. Vi kan t.ex. ta Gotland, som 

ofta nämns, och hur de slog ihop sina kommuner till en och att det var så fan-

tastiskt. Nu ser vi hur verkligheten blev. De har säkert en fantastisk service 

och har det bra. Men befolkningen minskar år från år. Var minskar den mest? 

Jo, i glesbygden. Runt Visby och de närmaste socknarna, där ökar befolk-

ningen. Men ute i glesbygdssocknarna, där minskar befolkningen med två 

procent per år och ökar med två procent runt Visby.  

Det här har medfört att man nu pratar om att stänga skolor och daghem i 

glesbygden eftersom underlaget minskar. Det ligger ju i sakens natur. Det är 

klart att man måste stänga när det minskar. Och det beror på att det inte 

finns en kraft därute längre som jobbar för sin bygd. Det vill jag påstå.  

Går vi österut och ser på Raseborg som slogs ihop år 2009. Exakt samma 

tendens. Där minskar befolkningen också. Man pratar nu om att man ska 

stänga sju skolor, samtliga i glesbygden. Man ska centralisera kök. Man tar 

bort köken från glesbygden och bygger det inne i stan. Exakt samma. Det är 

så här kraften är, det ligger i sakens natur. Det är inte fel på centralorten utan 

det ligger i sakens natur, i den demokratiska naturen, att där de flesta politi-

ker finns, där finns kraften att ha servicen. Det upplever jag också här. Det är 

alltid flest centralortsbor som pratar om att vi ska slå ihop kommunerna. Jo, 

det tror jag det.  När man får behålla servicen. 

Tittar vi sedan på Åland och hur vi lyckats här med de förbarmerliga 16 

kommunerna. Precis tvärtemot Gotland och Raseborg, precis tvärtemot! På 

Åland har befolkningen ökat med 4 000 personer från år 2000 till år 2014. 

Och var har de ökat då? Jo på landsbygden mest, med 2 800 personer. I stan 

har det ökat med 1 000 och i skärgården har det minskat med 200. Det är ju 

det som gör att samhället lever, att man får in folk till bygden och att det 

skapas arbetsplatser, vilket det gör om man får in folk till bygden. Det är ju på 

det sättet som vi lever. Det är ju det som är vår styrka. Det är verkligen märk-

ligt att man nu säger att det är så eländigt så nu måste vi slå ihop det. Jo jag 

kan förstå att man kanske inte tycker om att landsbygden växer. Man kanske 

vill ha befolkningen någon annanstans. Det är det jag börjar tro och blir mer 

och mer övertygad om. 

Herr talman! Ser vi till ekonomin så ser vi på Åland vad som har hänt. Det 

sades att man får allmosor från landskapet. Undra på det att det går bra. Inte 

är det heller sant. Det är inte sant! Tittar vi i ÅSUB:s bok så har skattein-
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komsterna ökat från år 2011 till år 2014 från 93 miljoner till 110 miljoner. 

Under en recession, som världen har upplevt, så har det ökat från 93 till 110. 

Det är ju fantastiskt! Vad beror det på? Det beror på en ökande befolkning 

och att alla har jobb.  

Ser vi på landskapsandelarna så har de sjunkit från 39 miljoner till 35 mil-

joner under samma period och nu avser regeringen att minska dem ytterli-

gare till 31 miljoner. Kanske man kan göra det om skatteinkomsterna ökar. 

Det här betyder att kommunerna blir bara starkare och starkare av egen kraft 

och av egen skatteinkomst. Sedan är ju landskapsandelarna också invånarnas 

skatt, inte är det landskapsregeringens, utan det är människorna som jobbar 

in dem. Bara det att de går via Helsingfors och Mariehamn och sedan ut till 

kommunerna. 

Ser vi sedan, herr talman, på verksamhetskostnaderna för kommunerna, 

som man är hemskt orolig för, så har de ju nästan inte ökat alls sedan år 2011. 

Från 153 miljoner till 155 miljoner - med den våldsamt åldrande befolkning-

en! De här siffrorna talar för sig själv. Det finns ingenting som talar mot att 

det skulle förändras. Det mest fantastiska av allt - när man pratar om ekono-

min - kan man se på ränteutgifterna och ränteinkomsterna. På en omsättning 

på 155 miljoner så betalar kommunerna 795 000 i ränta. Men de får in 

300 000 i ränta. Det här säger nog ganska mycket. Speciellt tror jag att fi-

nansutskottets ordförande, som är ekonomiskt bevandrad, måste hålla med 

mig om - om han skulle vilja - men han kanske inte får.  

Herr talman! Till sist vill jag säga en sak. Inte är Centern emot att man slår 

ihop kommunerna. Absolut inte. Om kommunerna själva anser att man vill 

göra det och att man kan tänka sig en centralisering. Det är möjligt att man 

vill ha en centralisering i vissa kommuner, och då gör man det. I annat fall 

kan vi gå med på det om det är så att kommunerna inte klarar av sina 

lagstadgade uppgifter, då måste man förstås träda in och göra någonting. 

Men väljer man som nu, att man svälter ut dem, då blir det problem.  

Jag ser inte några problem alls för de åländska kommunerna, förutom en 

handfull, kanske tre kommuner som har ekonomiska problem. Men det är 

inte alls problem att ta från de rika och ge till dem. Det är inte speciellt myck-

et pengar av de här 35 miljonerna. Om man skulle omfördela en miljon från 

de rika till de fattiga så skulle de absolut kunna ha samma service som de rika 

beroende på ekonomin. Så finns viljan så finns det en väg. Men landskapsre-

geringen har kanske bestämt sig. 

Till sist. Det finns en liten gnista av hopp här faktiskt, en liten gnista. Jag 

upplever att minister Fellman lite har börjat mjukna och säger att ”vi kan inte 

göra det med tvång mot lagen, Centern ska få vara med” osv. Så jag har ett 

visst hopp och en viss vädjan till ministern. Gå inte för fort fram, låt oss vara 

med, låt oss bygga Åland som vi har gjort hittills. 

Ltl John Holmberg, replik 

Herr talman! Tack ltl Karlsson. Ltl Karlsson för alltid fram ordet ”cent-

ralisering”. Jag har aldrig fört fram någonting sådant när jag håller mina 

anföranden och talar om en kommunstruktur och inte känner jag till 

någon annan i mitt regeringsblock heller som har gjort det. 

Sedan 1960-talet har 39 åländska skolor lagts ner. Jag har inte den 

exakta siffran när det gäller små bybutiker men jag kan tänka mig att de 

ligger i den storleksordningen också.  
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När det gäller att centralisera, är inte just dagens nuvarande kom-

munstruktur ett bra sätt på hur man centraliserar. Man lägger ner sko-

lor, de blir färre, för man lägger ner bybutiker som liksom är fundamen-

tet i att en by ska leva och må bra. Så jag vet inte på vilket sätt ltl Karls-

son tror att samhällsutvecklingen ska bli mindre centraliserad med den 

fart som vi håller på med nu. Hur många skolor har vi kvar ute på 

landsbygden om ytterligare 60 år med 16 kommuner? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ltl Holmberg hörde inte riktigt på mig. Om kommunerna 

själva vill göra någonting åt sin verksamhet så ska man göra det och då 

gör man det på invånarnas uppdrag, som t.ex. Finström. Där har man 

lagt ner två skolor och centraliserat till Godby. Det ville finströmmarna. 

Men det är det man inte vill på landsbygden, att landskapsregeringen 

ska bestämma åt oss. Vi är precis lika kloka som alla andra människor så 

vi kan hantera oss själva. Det är ju det som det handlar om. Men jag för-

står ltl Holmberg att han gärna vill ha en kommunstruktur, jag vet ju 

det. Han och hans väljare tappar inte service, det gör invånarna i min 

kommun. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack herr talman! Ltl Runar Karlsson och jag brukar ha lite olika åsikter 

i den här frågan, men jag tänkte bara titta på lite fakta kring det som ltl 

Runar Karlsson sade, att landsbygden har ökat mest och att det är tack 

vare dagens kommunstruktur. När man tittar på de 16 kommunerna och 

befolkningsökningen åren 2015 - 2016 så har kommunerna de senaste 

tio åren fått några färre och några fler invånare, förutom den stora ök-

ningen som skett i Mariehamn, Jomala och Lemland. Jag ber ltl Runar 

Karlsson att öppna ögonen och titta ut genom fönstret. Då ser han att 

det är bostadsområden som växer kring staden. Det är urbanise-

ringstrenden, det dras till centralorten. Det har inte med kommunstruk-

turen och de små kommunerna på landsbygden att göra. Den stora till-

växten sker runt staden. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Harr talman! Det håller jag med om. Men märk väl! Varenda en lands-

bygdskommun har vuxit årligen från år 2000 till 2015, fast inte lika 

mycket som Jomala och Mariehamn förstås. Utgångspunkten är ju 

mycket, mycket lägre med kanske en procent mer. Titta i ÅSUB:s bok! 

Det är sant! Däremot så minskar det på andra ställen.  

Minister Nina Fellman, replik 

Först vill jag försäkra ltl Runar Karlsson att jag alltid har varit en mju-

kis, jag har bara inte märkt det.  

Det är klart att allting förändras. Framtiden har inte tagit slut och det 

gör den oberoende av vad vi här i den här salen säger. När man står här 

så har man ett uppdrag för hela Åland. Man har inte ett uppdrag för 

Saltvik eller Mariehamn utan man har ett uppdrag för Åland som helhet. 

Då måste man titta på att när samhället förändras, när befolkningen 

åldras, när arbetsplatserna flyttar, var bor folk och hur ska man organi-

sera servicen på bästa sätt för alla. Är det verkligen så att den struktur 
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som vi har haft hittills är den bästa för framtiden, den mest rationella 

och den mest kostnadseffektiva? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Om vi ska ha exakt 16 kommuner eller inte, det kan inte 

jag svara på, det beror på kommunerna. Men jag vill påstå att det har 

varit en unik lösning för Åland att bibehålla den kommunstruktur som 

vi har idag. Det visar ju siffrorna, återigen det har ökat med 2 800 per-

soner på 15 år. Det finns ingen annan ort, vad jag vet om, som har lyck-

ats med det. Det visar att det är ett vinnande koncept.  

Sedan är det möjligt att det finns vissa kommuner som borde gå ihop 

med vissa. Det finns ju strävanden på norra Åland där man avser att gå 

ihop och då gör man det. Då är det den naturliga utvecklingen. Jag hål-

ler med om att låta det ha sin gång. Men det kan inte toppstyras så att 

någon i toppen säger att ”nu ska det vara så här!” För man vet ju inte 

och jag tror nog att de där ute vet bättre.  

Ltl Göte Winé, replik  

Tack talman! Ltl Runar Karlsson nämnde att man pratar om att det är 

”eländigt i kommunerna.” Jag tycker mera att man pratar om att man 

har en ”utmaning i kommunerna” och att det är tufft för vissa kommu-

ner.  

Ltl Runar Karlsson nämnde att landsbygden växer mest. Det är ju så. 

Om vi ser på ÅSUB:s senaste rapport så säger den att de kommuner som 

växer är Jomala och Lemland. Det är där man växer mest för det är nära 

till stan och precis som ltl Karlsson sade tidigare, man vill vara nära till 

bra kommunikationer, nära till barnens aktiviteter och liknande. Ser 

man var det minskade mest, enligt statistiken, så är det i Lumparland. 

Det står i ÅSUB:s rapport. Det är inte så glasklart som man vill få det att 

låta. Man måste börja titta på det här och jag vill att man på norra Åland 

också får en centralort och kan utvecklas där. Vi ska inte behöva fara till 

Mariehamn för allting. Vi kan utvecklas bara vi vill och vi kan göra det 

gemensamt ltl Runar Karlsson. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Tittar vi på sidan 57 - tror jag att det var - i ÅSUB:s bok så 

visar man där att alla landsbygdskommuner har vuxit åren 2000 till 

2015 med 2 800 personer, visserligen antalsmässigt mest i Jomala och 

kanske Lemland. Men ganska rejält i Sund och ganska rejält i Saltvik. 

Det står så i boken! Det kan vara möjligt att det står fel, men det tror jag 

inte. Det visar att det är ett vinnande koncept. Det är klart om rege-

ringsmedlemmarna börjar förneka fakta så börjar ju folk bli lite 

skrämda över att man inte tror på siffrorna. Men jag har ett visst hopp 

till minister Fellman och för hennes lite mera ödmjukhet i den här frå-

gan. 
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Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack herr talman! Jag kan börja med att svara på det sista. Från år 2000 

har vi blivit många flera tusen på Åland. Det är klart att några hamnar 

ute i Lumparland och i Saltvik också. 

Det andra jag tänkte säga är att Åland är hälften så stort som Gotland. 

Det är en tredjedel så stort som Gotland om man räknar med endast 

fasta Åland. Åland har väldigt bra transporter, fram och tillbaka till stora 

världen utanför Åland också. Det har inte Gotland. Det finns många 

skillnader. Kan vi nu också konstatera att vi inte har så långa avstånd på 

Åland så att närdemokratin blir lidande. Säg att vi får tre till fyra kom-

muner i stället för de 16 som vi har. Det blir mer bärkraftiga kommuner 

som kan ta bättre hand om sina medborgare. Det blir inte mycket längre 

till servicen. Den kommer fortfarande att vara inom fem till tio minuter 

från där du bor. Tack. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Fråga barnen, fråga 7-åringarna på landet om de kan 

skjutsas till skolan från Vårdö till Mariehamn eller Jomala på fem till tio 

minuter? Det är korta avstånd som ltl Holmberg säger men det är långa 

avstånd för barnen. Därför är det så oerhört viktigt att vi har grundsko-

lorna och barnomsorgen i respektive kommun. Det har vi inte om vi slår 

ihop kommunerna. Det har ju ltl Holmberg själv bekräftat då han säger 

att ”det är ju inga avstånd på Åland.”  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Talmannen ber alla att tydligt begära replik, helst under el-

ler omedelbart efter ett anförande. Är man osäker på om man har blivit uppmärksam-

mad så har vi tavlorna på bägge sidor där man ser den biten. Jag vill också påminna er 

om att debatten bör hålla en sansad och mycket saklig ton för vi ska tillsammans bygga 

samhället. Alla åsikter är viktiga och vi behöver alla tänka på att hålla den sakliga tonen. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack talman! Jag tänkte rikta ett tack till minister Fellman för presentationen 

av sin avdelning. Från min sida sett, efter att suttit sex år i regeringen, så 

känns kanske kansliavdelningen, regeringskansliet etc. ganska mycket som 

business as usual. Det är inte så rysligt stora förändringar och det ska det hel-

ler inte vara tycker jag. 

Däremot har jag två saker som jag vill lyfta upp och en frågeställning som 

jag hoppas att någon från regeringspartierna kan svara på.  

Det första jag vill prata kring är Ålandskontoret i Helsingfors. Ni som i po-

litiska kretsar har stött på färingarna och grönlänningarna så skulle det vara 

under deras värdighet att prata om ett kontor eller en kontakt. De pratar om 

sina ambassader, ”vår ambassad i Köpenhamn” säger de och ”vår ambassad i 

New York” tror jag också faktiskt att de har sagt. Det visar kanske lite på ett 

annat sätt hur man ser på möjligheterna att etablera sig externt, även utanför 

det egna landet, om uttrycket så tillåts.  

Min uppfattning är att Ålandskontoret alltid har varit spindeln i nätet, i 

alla fall så långt tillbaka som jag har varit aktiv på lagtingsnivå. Jag har aldrig 

egentligen hört något negativt uttalas kring Ålandskontoret. Det har känts 

väldigt stabilt att de funnits där. Pratar man med kolleger på finska sidan, 

både på regeringssidan och på riksdagssidan, så är det kvalitét, säkerhet och 



  

  239 

trovärdighet som förknippas med den verksamhet som har bedrivits vid 

Ålandskontoret i Helsingfors.  

Nu förstår jag att landskapsregeringen har andra visioner. Man vill ha 

kommunikationen gjord på ett annat sätt. Jag motsätter mig inte det på något 

vis, det är regeringens rätt att göra så som man finner bäst. Det som jag där-

emot är fundersam över, det är att man väljer att ”montera ner” en verksam-

het både vad gäller personalantal, vad gäller flytt av verksamheten etc. innan 

man egentligen har ett nytt färdigt koncept inarbetat. Jag tycker att när man 

gör ett systemskifte, som man väl kan säga att det är fråga om i det här fallet, 

så skulle det vara viktigt att det skulle finnas en brygga mellan - om man vill 

uttrycka det så - det gamla systemet och eventuellt det nya systemet. 

Vidare skulle jag i mitt anförande också vilja diskutera lagberedningen.  

Jag hade gärna sett skrivningar under moment 280 Lagberedningen i stil 

med att ”Landskapsregeringens målsättning är att trygga kvalitativt goda la-

gar ålänningarna till fromma. Vi kommer därför att satsa ytterligare resurser 

inom lagberedningen där vår målsättning är att höja kvalitéten, vara mera 

tillgängliga och se till att arbetsplatsen som sådan är ytterst attraktiv.” 

Någonting positivt, någonting framåtsyftande som skulle visa att den pro-

blematik som där finns inte är lagberedarnas fel. Felet står, måste vi säga, att 

finna hos den politiska ledningen. Vi kan inte här i Ålands lagting stå och 

säga att en tjänsteman är si eller att en tjänsteman är så, därför att ansvaret 

alltid åligger den politiska ledningen av landskapet Åland. Jag vet också, efter 

mina sex år i landskapsregeringen, att lagberedningsarbetet är en av de minst 

glamorösa saker man kan ägna sig åt som minister. Att sitta timme ut och 

timme in, att lyssna in och försöka förstå när lagberedarna vrider och vänder 

på olika ord, att kunna ta det till sig, inte bara det substantiella utan även för-

stå den grundläggande juridiken. Det är faktiskt många gånger ganska tråkigt 

och det är ganska tidskrävande. Men det är en förutsättning att ministrarna 

är aktiva i en lagberedningsprocess för att slutprodukten ska kunna hanteras 

vidare här i Ålands lagting.  

Från min sida vill jag säga att om det kommer äskande om mera medel, om 

det kommer förfrågningar från landskapsregeringen där man vill efterhöra 

oppositionens syn på hur man kan förstärka lagberedningen eller om man vill 

tillägna sig extra ordinära åtgärder för att kunna aktivera flera lagberedare, 

för att få fram nya lagberedare, så kommer jag från min plats att försöka göra 

vad jag kan för att stöda det arbetet.  

Avslutningsvis, herr talman, så skulle jag gärna vilja veta varför kostnader-

na har stigit ganska ohemult under ett moment, som jag naturligtvis inte nu 

får ögonen på när jag står här. Jag bläddrar frenetiskt vidare. Det är på sidan 

10 ”Regeringskansliets verksamhet” i budgeten där anslagets netto stiger från 

1,6 miljoner till 2,2 miljoner. Det är en anmärkningsvärd ökning av anslaget 

och jag tycker inte riktigt att jag kan återfinna förklaringar i texten, så det ser 

jag fram emot att få ta del av. Tack herr talman. 

Minister Nina Fellman, replik 

Jag fick litet bråttom att hinna hitta det ställe som vtm Thörnroos refe-

rerade till. Men det som det handlar om är alltså att lönekostnaderna 

har förts till samma post. Sådana som tidigare har varit på flera olika 

ställen så finns nu sammanförda på ett ställe.  
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Det jag egentligen begärde replik för var för att berätta om Ålands-

kontoret. Det som hände under förra året var att en betrodd och långva-

rig tjänsteman gick i pension och man rekryterade en ny person samti-

digt som tidigare hyresgäster i Ålandskontorets lokaler sade upp sig. Vi 

blev med en väldigt hög hyra för en lokal som det inte finns behov av. De 

förändringarna är inte någonting som landskapsregeringen drev utan 

det är förändringar som vi var tvungna att hantera. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack! Jag hade kanske hoppats på ett mera uttömmande svar. Det är 

sant att lönekostnaderna för två tjänster överförts till regeringskansliet 

och till just det aktuella momentet. Samtidigt dras två andra tjänster 

bort. De facto pratar vi om en ökning på ungefär 600 000. Jag hoppas 

att ministern i samband med hörande i finans- och näringsutskottet kan 

presentera en bättre redogörelse över varför kostnaderna har stigit så 

pass mycket vid just regeringskansliet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Stephan Toivonen 

Herr talman! Bästa ledamöter! Vi har haft många anföranden angående 

kommunreformen så jag måste väl också ställa mig i raden.  

Men först tänkte jag kommentera några tidigare anföranden, herr talman. 

Ltl John Holmberg tog ett par gånger upp Ålands näringsliv och deras 

åsikt kring kommunsammanslagningen. Jag förstod att det var väldigt viktigt 

att lyssna på vad de hade att säga, det fanns litet olika åsikter om det.  Det 

som slog mig igår var att det sades att samtliga partier var för ett övertagande 

av beskattningen, vilket Åländsk demokrati inte är. Däremot nog att Ålands-

kommittén och självstyrelsepolitiska nämnden är enig, men där har vi ingen 

plats.  Så slog det mig att Ålands näringsliv har ju inte uttalat sig positivt när 

det gäller övertagande av beskattningen. Ibland hänvisar man dit men ibland 

inte. Jag undrar om det är det nya moderna ledarskapet, man lyssnar när de 

har samma åsikt men inte när de har en annan åsikt. Det där var en reflekt-

ion. 

Sedan var det en annan sak jag tänkte kommentera. Ltl Winé talade om 

narkotikapolitiken och där har jag inte så mycket att säga, det lät bra. Men i 

avslutningen så tog ltl Winé upp ÅSUB:s prognoser över den åldrande be-

folkningen osv. Han sade väl inte att det var ett problem men lät som om det 

var så. Jag noterade att det i vårt samhälle ofta ses som ett problem med en 

åldrande befolkning. Ibland så kallar man det för åldersrasism, jag hopas att 

talmannen kan acceptera ett sådant begrepp. På annat håll så är det ju fak-

tiskt så att man vill ha ökad inflyttning av äldre. Jag har noterat att man i den 

åländska debatten t.o.m. har talat om ”skatteflyktingar till Portugal.”  Bak-

grunden är ju faktiskt den att portugiserna vill ha äldre befolkning. De ger 

t.o.m. tio års skattefrihet om folk flyttar dit. Men här tycks det ses som ett 

stort problem. Det är litet intressant med den åldersrasismen, om jag nu vå-

gar kalla det för det. Ordet används frekvent och det är kanske inte så käns-

ligt.  

Till huvudsaken, kommunreformen. När det gäller den övergripande frå-

gan, så ligger väl Åländsk Demokrati i linje med de andra oppositionspartier-
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na, även om jag ibland lite provokativt säger att jag står för 16 kommuner. 

Men visst kan jag tänka mig att man slår ihop några – två, tre, fyra, fem - det 

är inget problem med det. Frågan är hur det går till och det har vi ju diskute-

rat och hört här.  

Jag har ju kritiserat ministern, som tydligen inte är på plats just nu, när 

det gäller demokratin och när det gäller rösträttsåldern, där ju ministern ville 

gå emot de remissvar som fanns.  Idag kunde jag höra att man nog vill höra 

befolkningen, man vill invänta svar osv. vilket ju är en liten öppning. Att inte 

bara titta på vad de här enkäterna kostar osv. Jag ska inte på något sätt ifrå-

gasätta ÅSUB:s kompetens, det är inte det jag vill säga, men det som jag fun-

derar på är de frågor man ställer, som man frågar får man svar brukar man 

säga.   

Minister Fellman, som kanske sitter därute, hon var lite ledsen för att hon 

inte fick svar av oppositionen, så jag hoppas att jag får svar från regeringssi-

dan den här gången. 

I den här enkäten frågar man om det ska vara en, fyra, sju eller 16 kommu-

ner. Jag ser det som en litet styrd enkät. Varför kan man inte ha en, fyra, sju 

och åtta till sexton? Nu är glappet ganska stort och det är en stor risk att man 

svarar sju kommuner.  

Den andra frågan är hur man ska kunna veta vad medborgarna anser. Hur 

ska man veta vad Finströmsborna eller vad Sundsborna anser osv? Det frågas 

ju bara efter antalet kommuner, inte om man vill slå sig samman med en viss 

kommun. Jag inte hur man ska kunna få svar på de frågor som man helt en-

kelt inte frågar om. Det finns en risk att majoriteten i enkäten säger att ”vi vill 

ha sju kommuner” och så säger man att man har ett demokratiskt beslut för 

det. Det kan ju faktiskt vara så att det är Mariehamnarna som till största de-

len anser att det ska vara färre kommuner och de kanske inte ens berörs av 

kommunsammanslagningen. Det är lite den typen av frågor som inte andra 

har nämnt här och därför vill jag ta upp de frågorna. Jag hoppas att jag kan få 

svar av ministern. Tack för ordet herr talman.  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack herr talman! Ltl Toivonen säger att han är det enda partiet som är 

emot ett övertagande av förvärvsinkomstbeskattningen, som jag förstår 

det, i samband med hälso- och sjukvårdsreformen. Jag vill försäkra mig 

om att ltl Toivonen vet vad det innebär och vill fråga vilket alternativ 

han förespråkar? Om vi förverkligar det förslag som ligger nu och säger 

att vi är emot ett övertagande av beskattningen så innebär det att kom-

munalskatterna kommer att sänkas till ungefär fyra, fem procent jäm-

fört med dagens mellan 15 och 20 procent. Den behörighet som vi i 

Ålands lagting har att utforma i kommunalskattelagstiftningen i prakti-

ken kommer att försvinna helt. Vill verkligen ltl Toivonen förflytta mak-

ten över innehållet i skattelagstiftningen från Åland till Helsingfors. Det 

är det alternativ man förespråkat eller vad ska man göra i stället? 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack herr talman! Låt oss säga så här. Jag är inte för ett övertagande, vi 

är skeptiska. När det gäller SOTE-reformen så vill jag först se hur den 

blir. Vi vet inte ens hur den blir. Det kan hända, när vi har facit, att vi 
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kan ändra vår åsikt men det är en annan sak. I dagens läge är vi mycket 

tveksamma till att överta beskattningen. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack talman! Jag har svårt att tänka mig att jag har sagt att de äldre är 

ett problem. Jag har sagt att det är en utmaning att trygga äldreomsor-

gen i framtiden och då också den demografiska försörjningen. 

Jag är för en skattefinansierad välfärd, som har en bra äldreomsorg. 

Jag vill se äldreomsorgen med en bra hemservice, bra sysselsättning och 

att de äldre ska trivas och må bra i kommunerna. Det anser inte jag är 

något åldersrasistiskt, som man försökte säga. Vad man sedan gör i Por-

tugal och vad man betalar där och hur äldreomsorgen är där, det är nå-

got helt annat. Men jag tror inte att det är min äldreomsorg som jag vill 

ha i framtiden, för jag vill ha den tryggad genom skattefinansiering. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack herr talman! Nej, jag var noga med att påpeka att ltl Winé inte sade 

det. Men det var en insinuation och en utmaning. Jag vet också att 

äldrevården i Portugal ser ut på ett helt annat sätt. Tack. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack herr talman! Ltl Toivonen insinuerar att hörseln är selektiv när det 

gäller att lyssna på Ålands näringsliv. Inget kan vara mer fel. Kommun-

strukturprocessen är inne i ett intensivt skede. Det är därför jag anser 

att det är ganska viktigt att lyssna på en organisation som i princip har 

hela Ålands näringsliv som medlemmar.  

När det gäller skattefrågan så är den kanske inte riktigt lika aktuell 

idag som kommunstrukturfrågan är. Jag är helt övertygad om att vår re-

gering nog lyssnar på de åsikter som Ålands näringsliv har där också. 

Det som jag har hört från Ålands näringsliv - när det gäller skattefrågan 

- så är väl att det finns en viss oro över att deras konkurrenssituation ska 

förändras till det sämre om det är så att skattefrågan hamnar fel, enligt 

deras sätt att se på saker och ting.  

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack herr talman! Ledamoten talade här om att Portugal välkomnar 

pensionärer, och det stämmer säkert. Men Finland och andra länder 

som blir av med pensionärer, och framförallt inte kan beskatta pension-

en, är inte lika glada. Därför är det glädjande att minister Petteri Orpo, 

förra veckans måndag, signalerade om en bilateral överenskommelse 

med just Portugal som täpper till det här skattesmitarhålet, så att alla 

pensionärer kan ta sitt ansvar och inte smita från detsamma - eller som 

vi socialdemokrater brukar säga - av var och en efter förmåga och åt var 

och en efter behov.  

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack herr talman! Det var inte min avsikt att ta in den debatten. Men 

okej, som jag har sagt i andra sammanhang - om man som pensionär 

flyttar från Mariehamn till Jomala - ska man då beskattas i Mariehamn 

och inte i Jomala? Det är samma logik.  
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Ltl Mikael Staffans, replik 

Tack herr talman! Jag kanske skulle ha kommit fram lite snabbare! Jag 

kan inte låta bli att beröra detta med Portugal och en äldre befolkning 

osv. Menar ledamoten att vi ska satsa på en äldre befolkning och sedan 

ska vi göra den skattebefriad? Hur tänker han sig att lösa den ekono-

miska utmaningen?  

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack herr talman! Nej det var inte det jag avsåg, utan bara den skillna-

den att man här ser det som en utmaning och mera som ett problem 

med att befolkningen blir äldre medan man på annat håll aktivt försöker 

få dit äldre personer. Man t.o.m. ger skattebefrielse under några år där-

för att de kommer att konsumera. Det kanske är något för skärgården. 

Kanske skärgårdskommunerna skulle ha en del skattefrihet så att folk 

flyttar från staden. Det är en motsvarande situation.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack herr talman! Det var ingen minister som hann ta replik så jag 

tänkte svara på frågan som ledamoten ställde till landskapsregeringen. 

Jag tycker att man kan läsa det ganska lätt innantill själv. Jag skulle re-

kommendera ltl Toivonen att läsa på sidan 16 i budgeten, som ligger 

framför oss, där det tydligt framgår hur landskapsregeringen avser att 

jobba vidare med kommunstrukturen. I utredningsarbetet finns det tre 

alternativ som landskapsregeringen jobbar vidare med och det är utifrån 

det som man har ställt frågorna. Det finns också rapporter på land-

skapsregeringens hemsida där det finns uppemot nästan 100 sidor med 

för- och nackdelar för de olika förslagen till antal kommuner. Jag tycker 

det är utrett.  

Frågan är hur mycket utredningar man ska presentera innan ltl Toi-

vonen, och övriga som är emot en förändring, är nöjda med att man får 

svar. Hur många fler utredningar behöver vi? 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack herr talman! Nej, min kritik gällde hur frågorna ställdes och hur 

man frågar. Inte hur många rapporter det finns. Bland annat varför man 

inte har ett alternativ med 8-16 kommuner som ett alternativ. Man har 

16 kommuner. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack herr talman! Ltl Toivonen frågar gång på gång hur man ska veta 

om de tillfrågade i enkäten verkligen vill ha så många kommuner som 

frågan ger. En, fyra, sju eller 16. Det är egentligen rätt enkelt. Det är inte 

den enda frågan i enkäten. Det finns sida upp och sida ner med många 

flera frågor som gör att man kan dra slutsatser vad människorna vill.  

Man bör också komma ihåg att det inte är en folkomröstning vi pratar 

om, det är en riktningsvisande enkät med många frågor i sig.  

Slutligen vill jag säga att skillnaden på vår äldreomsorg och Portugals 

är att vi försöker ta hand om våra äldre likvärdigt och på allra bästa sätt. 

Det kräver att den är skattefinansierad. 
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Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack herr talman! Frågan är fortfarande - som jag har sagt här - hur 

man ställer frågan. Det borde ha frågats t.ex. i Finström att ”Vill man gå 

samman med Sund?”, ”Vill man gå samman med Saltvik?” eller ”Vill 

man gå samman med Geta?” Så borde frågorna ha ställts, inte om det 

ska vara en eller tre eller fyra kommuner osv. Tack. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Pernilla Söderlund 

Tack herr talman! Ärade ledamöter! Ett hållbart Åland är ett jämställt Åland. 

För mig som i många år kämpat för den saken låter det här budgetförslaget 

som ljuv musik. Jämställd vård, arbete mot våld i nära relationer och lika lön 

för likvärdigt arbete. Det är de tre olika fokusområden som lantrådet presen-

terade här på morgonen.  

Först några ord om jämställd och jämlik vård. Det har ju visat sig, att män i 

vården får snabbare, mera och dyrare vård. Men ingen vårdare, på vilken som 

helst nivå, eller inom vilken yrkesgrupp som helst är medveten om detta eller 

gör det medvetet. Det här sker omedvetet och det är ingenting som någon gör 

med vett och vilja. Nu sätter regeringen vården och dess rutiner under lupp 

med hjälp av könsuppdelad statistik, som jag har förstått det. Statistik behö-

ver analyseras och presenteras efter kön, och det är viktigt att presentera 

både skillnader och likheter för att på basen av det fatta kloka beslut. 

 Sedan tänkte jag prata lite om löner och landskapsregeringens satsning på 

jämställda löner. Arbetsvärderingen och lönekartläggningen är snart klara, 

ingen av oss vet någonting om resultatet av den ännu. Därför kan man inte 

heller säga så mycket om hur mycket pengar det behövs till ett löne-

utvecklingsprogram. För att kunna göra bra jämförelser mellan lönerna 

skulle A-lönerna behöva omvandlas till eurolöner. Det har beslutats av många 

arbetsgrupper genom åren angående detta. Få har blivit tillsatta och jag tror 

ingen ens har påbörjat det arbetet. 

Ett tungt och jobbigt ämne tänkte jag ta upp till sist. Det gäller förstås våld 

i nära relationer, som även det blir ett fokusområde nästa år. Nu är intention-

en att man inom ÅHS inför en mera systematisk screening för att tidigt iden-

tifiera och upptäcka våld i nära relationer, för att vid behov kunna hänvisa till 

stöd och hjälp.  

Därför tror jag att det passar riktigt bra och är i tiden att landskapsrege-

ringen nu börjar ansvara för styrningen och samordningen för skyddshems-

verksamhet som blir en följd av att man tog över finansieringsansvaret för 

den verksamheten. Det är landskapsregeringen som nu ska se till att det finns 

tillgång till skyddshemstjänster i tillräcklig utsträckning. Tack. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Tack herr talman! Ltl Söderlund har ett väldigt viktigt anförande. Det 

verkar också som om ltl Söderlund har läst budgeten bättre än vad jag 

har gjort. Jag har aktivt letat efter just åtgärderna som man skulle göra 

som följd av konferensen kring den jämställda vården. Det är väldigt bra 

om det är någon som vet mera om det här och som hittar det i budgeten 

och mera konkret kan tala om vad man ska göra. Det är en otroligt viktig 

insats och mycket välkommen. 
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Vi vet alla att kvinnans lön är mindre än mannens, att kvinnan har 

mindre än 80 procent av mannens lön. Man borde ganska lätt kunna 

räkna ut en schablon på vad det betyder. Är det inte klokt att spara? 

Ltl Pernilla Söderlund, replik 

Tack talman! Nu har jag inte budgeten med mig här, men stod det här 

om screening av våld i nära relationer någonstans?  

Att räkna ut hur mycket pengar det rör sig om och sådant så tror jag 

nog att det är klokare att vänta på lönekartläggningen så att man är sä-

ker på hur mycket pengar som behövs.  

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Tack ltl Söderlund för ett informativt och intressant anförande. 

Vi vet ju, med den bakgrund som ltl Söderlund har, att det finns kompe-

tens och det finns erfarenhet kring många av de här svåra frågorna.  

Jag skulle ändå vilja göra en lätt koppling till kommunreformen. Alla 

vill ha en kommunreform och den ska inte bli dyrare, alla ska få samma 

service och det ska bli billigare. Det är ungefär som med jämställda lö-

ner. Vill vi ha jämställda löner i landskapet Åland. Vill vi att mäns och 

kvinnors en euro ska vara lika mycket värd så kommer det att kosta mil-

jonbelopp. Vore det inte klokt då att redan nu avsätta pengar för att vi 

ska ha möjlighet att verkligen nå jämställda löner, så länge som ltl Sö-

derlund och jag finns kvar i arbetslivet? 

Ltl Pernilla Söderlund, replik 

Tack. Jag har lyssnat på debatten under de här dagarna och för ett par 

veckor sedan så diskuterades ÅHS mycket. Jag tror att alla plötsligt är 

eniga att lönerna ska vara jämställda. Vi har ju väntat på jämställda lö-

ner sedan hedenhös tid. Alla är eniga om att det är dags för jämställda 

löner och då kommer det att bli jämställda löner. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack talman! Som ledamot i ÅHS:s styrelse så är jag förstås tacksam för 

att ltl Söderlund lyfte fram de skrivningar som finns gällande våld i nära 

relationer och där man i budgeten säger att man ska ”ta fram en plan 

för införande av en systematisk metod gällande screening av våld i 

nära relationer.” Det är så, som ledamoten var inne på, att man behand-

lar män och kvinnor olika, oanat och omedvetet. Det är just därför som 

det är så viktigt att höja kompetensen i den här frågan. Det gäller inte 

bara vård utan vi får faktiskt olika behandling beroende av kön, också 

bland skattemyndigheter, i skolor och överallt. Jag känner mig trygg att 

ha ltl Söderlund som min partikollega och jag vet att lantrådet leder ut-

vecklingen med fast hand. Jag tackar för ett välformulerat anförande. 

Ltl Pernilla Söderlund, replik 

Tack talman! Absolut. Det finns arbete att göra inom många olika områ-

den, det är inte bara de här, utan det finns många arbeten att jobba vi-

dare på. Vi ser fram emot budgeten 2017 och efter det 2018 och 2019 

och åtgärderna. 
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Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack herr talman! Jag skulle vilja höra ltl Söderlunds åsikt. Eftersom det 

är jämställda löner så är det jämställda tjänsteförhållanden. Jag har 

många gånger tagit upp att vikarierna vid ÅHS måste gå på s.k. snutt-

jobb enligt unionsrätten. Hur ser ltl Söderlund på det eftersom land-

skapsregeringen är totalt tyst i den här frågan.  

Ltl Pernilla Söderlund, replik 

Tack talman! Det kan hända att regeringen inte just i det här samman-

hanget har pratat om det men jag vet att ÅHS:s styrelse arbetar för den 

här saken, alltså att de korta tjänsteförhållandena ska minska. Det är jag 

helt övertygad om. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Herr talman! Också jag tänkte säga någonting om kommunstrukturen och det 

arbete som pågår med den.  

16 kommuner har tjänat Åland väl. En kommunstrukturreform löser inte 

alla utmaningar och problem som vi har. Flera talare har varit inne på det, 

bland annat ltl Aaltonen. Förändring är svårt och nu står landskapsregering-

en här i korselden och försöker förklara och förklara, diskutera och debattera. 

Den oro som finns om centralisering ska också tas på fullaste allvar. Man kan 

heller inte skylla allt på en möjlig kommunstrukturreform. Som ltl Petri 

Carlsson sade, vi har en stark urbaniseringstrend i hela västvärlden, ja globalt 

egentligen. Människor flyttar där det finns mera människor och där man kan 

få service och där man har helt andra utbud.  

Det är också på det viset att vi inte längre kan lappa med pengar, med 

landskapsandelar. Nu hör vi också att det kritiseras över de inbesparingar 

som vi gör, vare sig det är fråga om landskapsandelar eller ÅHS. Faktum är 

att vi står inför fullbordat faktum. Det beror inte heller helt och hållet på av-

räkningsgrunden utan det är också ett mönster som man ser. Välfärdsstaten 

och välfärdskommunerna är satta under hård press. Det har med den demo-

grafiska utvecklingen att göra. Där delar jag ltl Toivonens åsikt, att vi har en 

åldrande befolkning och att man lever så länge, ett av de största medicinska 

framstegen som vi har gjort. Våra pensionärer är ryggraden i tredje sektorn. 

Men i takt med att pensionärerna blir allt fler som lever allt längre så är man 

allt friskare. Men det är fler som behöver stödinsatser och en vettig äldre-

omsorg. 

Vi har hört skrämselpropaganda när landskapsregeringen ser över land-

skapsandelarna, att man ska höja skatterna. Nu kan vi läsa i tidningarna att 

flera kommuner tänker sänka skatterna.  

Jag fick ett mess här under debatten att ”Fråga dem som pratar för 16 

kommuner att varför har vi så hög kommunalskatt när landskapet har både 

hälso- och sjukvården och gymnasialstadiet?” Någon bugg i systemet finns 

det! 

Förutom den demografiska utvecklingen så måste det offentliga bli en god 

arbetsgivare. Det är problematiskt att rekrytera och vi ser också att en av väl-

färdskommunernas stora utmaningar i framtiden blir arbetskraftsbrist. 

Också där har vi en möjlighet att ge gedigen service om vi kan få större admi-
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nistrativa enheter. Ser man vad som hände i Danmark – man har tagit Got-

land som exempel, men låt mig ta Danmark som exempel – så gjorde man en 

kommunreform som gick relativt smidigt. Där upplevde man att servicen var 

viktigare än strukturen. Kommunreformen i Danmark har gett administrativa 

vinster även i de största kommunerna. Reformen i Danmark har också bidra-

git till att utjämna de ekonomiska skillnaderna mellan kommunerna. Land-

skapsregeringen är inte alls oenig. Vi är helt eniga om att vi behöver göra en 

kommunstrukturreform. Vi har olika fokusområden. Några tycker att eko-

nomin och effektiviteten är väldigt viktig, andra sätter större tonvikt vid ser-

vicen och att vi ska kunna ha en jämlik och mer rättvis service över hela 

Åland. Man har olika tonvikt i sin argumentation men målsättningen och det 

man tror att är det rätta är detsamma. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack talman! Jag tackar lantrådet för, ska vi kalla det klarläggande åsik-

ter om kommunsektorn. Varför relativt hög skatt på Åland trots att 

landskapet på självstyrelsenivå har skött gymnasial- och sjukvårdsdelen 

med början från 1980-talet och framåt sakta men säkert på olika sätt? 

Svaret är att de förtroendevalda ute i kommunerna har valt att satsa på 

sina invånare och sett till att de har en service som vi kan vara stolta 

över. Mera personal inom barnomsorgen, mindre grupper inom skolan, 

assistenter i skolorna där man anser att lärarna, som har huvudansva-

ret, behöver ett stöd. Det är ju så pengarna har använts. Lantrådet får 

det att låta som om de bara skulle ha försvunnit. 

Samtidigt vill jag passa på att fråga – Vart har liberalernas regional-

politiska omsorg tagit vägen? 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det ligger säkert en sanning i det, men faktum är att vi på 

kommunal nivå har ungefär 30-35 stycken socialarbetare, om jag kom-

mer ihåg rätt. Ser man på det per capita så är det ett högt antal. Det som 

socialarbetarna säger - bl.a. de som går ut nu och säger att det ska vara 

ett barnskydd - är ju att om vi skulle samarbeta, skulle vi kunna fort-

bilda oss, skulle vi kunna specialisera oss och vi skulle få ut otroligt 

mycket mer av pengarna.  

Vad liberalernas regionalpolitik är, det ska jag säga. Vi tänker satsa på 

skärgårdstrafiken, vi ger butiksstöd, vi går in för distansutbildning så att 

skärgårdsborna ska kunna bo kvar, vi genomför projekt med distansar-

bete så att man ska kunna jobba i skärgården och på landsbygden och i 

förvaltningen. Vi gör investeringar i Stallhagen och i infrastrukturen. Vi 

har starka och klara helt tydliga regionalpolitiska satsningar. Så det är 

bara nys att vi inte satsar på regionerna! Det där är helt fel uppfattning. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Herr talman! Jag skulle vilja få ett klargörande, eftersom det tycks vara 

olika budskap från landskapsregeringen. Landskapsregeringen har rätt 

att jobba för en kommunstruktur, men jag frågar var besluten kommer 

att fattas eftersom jag förstår - av lantrådets framtoning och det bud-

skap hon ger - att det är ni som ska besluta i landskapsregeringen. Var 

ska beslutet fattas? Är det kommunerna som får fatta det, efter det att 

alla utredningar är gjorda, eller är det landskapsregeringen som kom-
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mer att besluta om Sottunga, Brändö och Kumlinge ska slås ihop med 

någon kommun eller hur är det tänkt? Ni ger olika budskap hela tiden 

beroende på vilken minister det är som uttalar sig? 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det som görs nu är en gedigen utredning där vi samlar fakta 

och där vi bygger en databas som vi aldrig någonsin har haft på Åland 

förut, med kommunalt fakta och kommunal statistik. Nu håller vi på och 

tittar på vad det finns för framtida möjliga investeringsbehov och hur 

försörjningskvoten ser ut. Som underlag har vi medborgarenkäten som 

man kritiserar – och i vilken fas som den kom. Men den är ju väldigt 

viktig. Vi frågade nästan 3 000 ålänningar ”Vad tycker ni?” Vi vill ha ett 

så gediget beslutsunderlag som möjligt. Vi har också sagt, att när vi ska 

göra en kommunindelningslag och när vi ska förändra kommunallagen, 

så vill vi ha parlamentariker med i det - parlamentet, Ålands parlament, 

Ålands folk ska bestämma! 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Den här regeringen och stödpartierna brukar ofta använda 

sig av orden ”kunskap” och ”fakta.” Nu pågår kommunstrukturutred-

ningen och man har skickat ut ÅSUB:s undersökning. Det tycker jag att 

är bra att man gör, men man gör det vid fel tidpunkt. Hur ska männi-

skorna, som får den på sitt bord, veta vad det är man kryssar i och vad 

det innebär för den enskilde. Framförallt eftersom de ekonomiska kon-

sekvenserna ännu inte finns. Skulle man ha väntat några månader, till 

februari som det hade utlovats, så skulle de viktigaste underlagen ha 

funnits så att man också hade vetat vad det innebär ekonomiskt om man 

kryssar här eller om man kryssar där. Varför denna brådska? 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Jag sade det!  Nu får vi höra att det är någon sorts propaganda. 

Men det är ju för att det ska vara tonvikt på servicen. Vi frågade ålän-

ningarna hur man ser på servicen. Vad är det man vill? Jag får väl ställa 

samma motfråga som ltl Nordlund ställde till ltl Carlsson. Om det är så 

att det visar sig att vi har stora ekonomiska vinster med en kommunre-

form, är Centern med på det då också? 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Jämställda löner, den liberala kollegan, ltl Pernilla Söderlund 

sade att det är bra, att vi har väntat på jämställda löner sedan hedenhös men 

att det nu ska bli av eftersom alla är för det. Precis så är det. Vi måste komma 

i mål med den frågan. 

Mitt lilla debattinlägg kommer att röra sig kring det förslag som åt-

minstone Centern har gett gällande fonderingar av medel just för det här än-

damålet. Syftet är gott. Till den delen så är vi överens. Alla minns vi, eller de 

flesta av oss minns, att vi hade en utjämningsfond tidigare i det redovisnings-

system som vi hade tidigare med en budgetuppföljning och ett bokslut däref-

ter. Under den perioden diskuterades det väldigt mycket huruvida en fond 

var någonting korrekt att ha också i det systemet. Det visade sig, med sakkun-
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skapens utsagor, att begreppet ”fond” är något som man inte ska använda på 

det sättet i ett redovisningssystem. En fond är ämnat för någonting där man 

med lagstiftning viker resurser för någonting som ska finnas utanför själva 

budgeten, för speciella ändamål och som man inte kan hantera bara via en 

normal budget. Det är den ekonomiska termen i de här sammanhangen för 

fonder, just att det ska följa en lagstiftning och där man inte kan hantera det 

inom själva budgeten. 

Det som föreslås här nu, med en fond för jämställda löner, är strikt i de här 

termerna en driftsreservering så som jag ser det och så som det torde vara. 

Det här tycker jag att utskottet ska fördjupa sig i. 

Det här tror jag nog också att centerpartisterna känner till, för ni har ju 

också deltagit i den här diskussionen lika som vi andra som är intresserade av 

de här frågorna. Då blir följdfrågan om det föreslås en fond, en fond som rim-

ligen borde ha en lag som följer med det resonemang som jag förde tidigare, 

där man har kostnader som är av sådan art att de måste hanteras utanför 

budget som någonting speciellt. Hur kommer det sig att man föreslår någon-

ting sådant just för jämställda löner? I min värld är ju också lönesättningar 

för kvinnor någonting som vi ska hantera inom den vanliga budgeten. Varför 

ska mäns löner hanteras inom den vanliga budgeten medan kvinnors löner 

ska vara något speciellt som hålls utanför budgeten? Jag förstår inte det här 

resonemanget överhuvudtaget. I min värld måste vi se till att vi har en eko-

nomi som kan hantera både mäns och kvinnors löner på ett sätt som är ac-

cepterat och i enlighet som vad vi alla här önskar. 

Det är bra om utskottet tittar på begreppet ”fond” i de här sammanhangen. 

I min värld är detta fråga om en normal reservering, det som föreslås, och 

inte någonting som kan hanteras i de redovisningar och budgeteringssystem 

som vi har nuförtiden. Tack. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Efter det här anförandet blev jag blev lite mindre trygg 

med att vi faktiskt kommer att få jämställda löner år 2020. Om det se-

dan ska vara en fond eller inte så vill jag påpeka att vi vill se möjlighet-

erna med andemeningen i vårt förslag. Det viktiga är att vi år 2020 - när 

vi vet hur lönesituationen ser ut - direkt kan åtgärda att de som har fått 

veta att de har orättvisa löner får rättvisa löner. Det är länge ändå, det är 

fyra år fram till dess, det är lång tid som man som kvinna ska jobba no-

vember och december utan lön. 

Att den här frågan nu framställs på det sätt som finansministern gör i 

sitt anförande så gör mig faktiskt litet orolig. 

Om man återkommer från landskapsregeringen med en schablon och 

berättar hur man ska hantera finansieringen årligen fram till år 2020, så 

skulle det också vara en god modell.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Landskapsregeringen kommer i stället att föra en ekono-

misk politik som möjliggör jämställda löner, också för kvinnor, från år 

2020 och framåt i all evinnerlig tid. Det är ju det som är huvudmålet, 

inte hur man tillfälligt hanterar frågorna just nu. Vi måste se till att 

också kvinnors löner är en del av den normala, dagliga, årliga finansie-

ringen som så mycket annat viktigt i vårt samhälle.  



  

250 

Det är bra att Centern nu backar lite ifrån fondfrågan i varje fall. För 

det är att göra kvinnors löner till något speciellt som ska vara utanför 

budgeten. Men huvudmålet är vi ändå eniga om och det tror jag är bra. 

Att vi ska nå målet - alla ska ha lika lön för likvärdigt arbete. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! I budgetförslaget för 2017 så finns det ett överskott på 5,8 

miljoner. Landskapsregeringen har valt att genom en teknisk reserve-

ring förändra det resultatet så att det ska vara minus 12 för att passa 

med den övergripande retoriken. Det har vi reagerat på och det kommer 

vi att granska i utskottet, varför man göra på det sättet. Man vilseleder 

ålänningarna om hur den ekonomiska situationen de facto ser ut just det 

här året. 

Men det viktiga, när det gäller jämställda löner, det är en stor utma-

ning att ha tillräckligt mycket pengar år 2020 för att de ska räcka till. 

För det är ett stort steg som måste tas. Det är här som vi från Centerns 

sida, och framförallt jag som har varit med och skrivit på avtalet, vill att 

man ska börja samla lite i ladorna. Kalla det vad man vill, reservering el-

ler fond, men lämna pengarna kvar i budgeten.  Nu har minister Mats 

Perämaa och den här regeringen reserverat till en broinvestering som 

ska avskrivas på 70 år - tio miljoner. Vi tycker att det är mer akut att det 

faktiskt finns pengar till jämställda löner. Det är en större utmaning i 

närtid. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det viktigaste, i det här sammanhanget, är ändå att se till 

att det finns resurser, att det finns utrymme i budgeten för att betala alla 

de löner vi ska betala från och med år 2020. Jämställda sådana, lika lö-

ner för kvinnor precis som för män. Då är ju alla andra åtgärder de vik-

tigaste, just för att skapa det här utrymmet. Inte för att låtsas ta pengar 

ur en budget som har en finansieringskalkyl som visar på minus 13 mil-

joner euro, vilket budgetförslaget gör med samtliga investeringar. Då 

har ju Centern föreslagit att man ska späda på det här väldigt mycket yt-

terligare. Det gäller att skapa utrymme och det gör man genom ansvars-

full ekonomisk politik och det är något som den här landskapsregering-

en just nu bedriver.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman!  Grunden för jämställda löner inom vårdsektorn lades av 

den förra landskapsregeringen under ltl Roger Nordlunds ledning, då 

som finansminister. Det var då grunden, ett första steg mot jämställda 

löner, högre löner inom vården lades.  

Vi vet alla som har följt med sifferexercisen att för att vi ska få jäm-

ställda löner, likvärdig lön för likvärdigt arbete inom hela det offentliga 

Åland, så pratar vi i miljonbelopp. Vi pratar inte en, två, tre utan vi pra-

tar i storleksklassen 10-15 miljoner. Det är de siffrorna som jag har hört. 

Med anledning av det så vore det väl klokt i samband med att det finns 

ett överskott och är ett tämligen akut ärende - dvs. 2020 ska vi ha jäm-
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ställda löner för likvärdigt arbete - att man redan nu skulle sätta undan 

och reservera pengar för det här ändamålet. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Som jag sade tidigare så har vi en finansieringsanalys som 

visar på ett netto minus utflöde på 13 miljoner euro så det finns inte 

pengar att sätta undan i det här sammanhanget. För att nå de mål som 

vi ska göra, och vi har sagt att vi ska nå ett mål, det ska finnas ett löne-

program år 2020, så gäller det att se till att det finns utrymme i budge-

ten för 2020 och framöver för att kunna betala jämställda löner. Det gör 

man bäst genom att man ser till att vi har en offentlig administration 

som är så slimmad som möjligt och som ger oss möjligheten att betala 

löner för den service som vi har dag. Det problemet löses genom den an-

svarsfulla politik som den här landskapsregeringen för medan Centern i 

sin tur lägger förslag på förslag, röstar i omröstning efter omröstning för 

att ytterligare späda på utgifterna. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Britt Lundberg  

Fru talman! Inledningsvis så önskar jag, med hänvisning till förmiddagens 

debatt, lyfta att tjänstemännen i landskapsregeringen inte har något ansvar 

inför behandlingen i lagtinget. Det är ministern som är föredragande inför 

kollegiet i landskapsregeringen och som föreslår budget och lagar inför lag-

tinget. Så regeringen borde lämna retoriken där tjänstemännen används som 

orsak till ärendets utveckling. 

Fru talman! De externa relationerna från Åland bygger på politikernas re-

lationer till omvärlden och det intresse som man lyckas röna för sina frågor. 

Med att alla har 24 timmar i dygnet menar jag, att var och en av oss väljer och 

prioriterar hur vi använder vår tid. Åland är unikt i Finland och Åland är 

unikt i EU och det finns ett stort underskott av kunskap. Ingen vill fatta då-

liga beslut, men risken är stor om man fattar dem utan att ha tillräcklig kun-

skap. För Finlands del har Finland ett stort ansvar för att vara kunniga om 

Åland och Ålands frågor men för den skull så är inte Åland utan ansvar. För 

att kommissionärerna i Bryssel ska vara informerade är ansvaret långt Ålands 

eget.  

Jag fick svaret av minister Fellman, att en minut inte räcker till för att tala 

om hur många kontakter och direkta dialoger som våra ministrar fört med 

ministrar och kommissionärer under året som gått. Det kan inte ta så länge 

att svara på om det är 100, 50, 20 eller 5. Att det måste väntas på och formul-

eras i ett meddelande om externpolitiken verkar vara att göra informations-

gången lite väl långsam och omständlig. Ministern borde väl åtminstone, som 

ansvarig för de externa frågorna, kunna svara för sina egna möten med kom-

missionärer och ministrar i för Åland viktiga frågor.  

Fru talman! Så över till en av våra motioner. Det finns många allmänt ac-

cepterade och intressanta teorier om ledarskap. Sammanfattar man de van-

ligaste som listar det som utmärker ett gott ledarskap så kan det kortfattat ut-

tryckas ungefär så här. ”En god ledare och chef utvecklar andra och ser till att 

de blir mer kompetenta och genom personliga och gemensamma mål an-

vänds denna utveckling och kompetens till att uppnå de gemensamma målen 
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för hela organisationen. Tillgänglighet och tydliga besked är viktigt för att 

hela kedjan ska fungera - ingen kedja är starkare än den svagaste länken.” 

Det oerhört viktigt att det är samlat och gäller hela förvaltningen. 

Förvaltningschefstjänsten föreslår man att ska förändras. I budgeten besk-

rivs vad förvaltningschefen inte längre ska arbeta med. Men vilken inriktning 

förvaltningschefen ska ha inom förvaltningen framgår inte. Regeringen ber 

att få återkomma med detta under våren.  

Vi föreslår att tjänsten som förvaltningschef organiseras så att chefen får 

en förmansroll – blir chef för avdelningscheferna och lagberedningschefen 

för att ledarskapet inom förvaltningen ska bli enhetligt och tydligt, vilket vi 

föreslår i budgetmotion nr 33/2015-2016.  

Jag har arbetat på personalavdelningen i landskapsregeringen och redan i 

mitten på 1990-talet såg vi behovet av denna omorganisering. Jag hoppas att 

tiden är mogen nu att ta det steget. 

Fru talman! Mycket fokus läggs på lagberedningen vilket varken är rättvist 

eller ens rätt. Det allra viktigaste som en regering kan göra för sin lagbered-

ning är den ger lagberedningen tydliga mål med vad man vill med en lagstift-

ning och att man har det väldigt väl förankrat så att det inte behöver göras ju-

steringar och framförallt, att man inte ändrar på lagstiftningen så sent som i 

plenum innan man skickar dem till landskapsregeringen. 

Fru talman! För att förbättra utsikterna för att få studerande att i framti-

den intressera sig för att arbeta inom självstyrelsen så är det gott att läsa att 

regeringen kommer att fortsätta att erbjuda högskolepraktikplatser. Det vore 

angeläget att regeringen tillser att alla arbetsplatser inom förvaltningen i 

möjligaste mån skulle ta emot högskolepraktikanter, för att det ska ha effekt 

för rekryteringen i framtiden. Det vore intressant att få en redogörelse för hur 

många platser och inom vilka områden som regeringen under senaste tid er-

bjudit platser och om ambitionerna är desamma eller större för att nå rekry-

teringsmålen.  

Det finns många hinder idag, när man är åländsk studerande och behöver 

få tillgång till intressant praktik. Det börjar nu bli närmare ett år sedan ltl 

Gun-Mari Lindholm och jag med gemensam röst uppmanade regeringen att 

åtgärda en rad hinder som både det svenska språket och tillgången till hög-

skolepraktikplatser ställer för våra studerande. Vilka åtgärder har regeringen 

gjort för att underlätta för våra högskolestuderande ungdomar att få tillgång 

till praktikplatser?  

Fru talman! Vi berörde redan igår vår budgetmotion nr 36/2015-2016. Re-

geringen vill bidra till ett bättre flyktingmottagande med 40 000 euro i PAF-

pengar.  Vi föreslår att regeringen ska återkomma med ett regelverk och åter-

komma ytterligare i tilläggsbudget med en tillräcklig summa så att flykting-

mottagandet inte ska bli en fråga om kommunernas ekonomi, som ställer 

medborgarna mot varandra, utan uppmuntra kommunerna att ta steget.  

Avslutningsvis en fråga, fru talman! Regeringen berättar i budgeten för 

2017 att man arrangerade en konferens om hälsa och jämställdhet 2016. Det 

är i och för sig intressant att man konstaterar att det finns könsskillnader, 

könsspecifika behov t.ex. i patientbemötande, bedömning och behandling. 

Allt det här är intressant information. Men som formuleringen är utformad så 

borde den mera höra hemma i verksamhetsberättelsen för 2016. Men ef-

tersom den är med i budgeten för 2017 så antar jag, trots att det inte framgår 

någonstans, att det finns avsikter att göra insatser för att motverka kunskap-
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en som framkommit. Det vore intressant att få höra mer om vad som avses 

och vad regeringen avser har tänkt göra under 2017. 

Allra sist, fru talman, om jämställda löner. Visar det sig att en fond - alltså 

en fond i stil med pensionsfonden - eller att man inte kan fondera pengar i en 

sådan, så är det viktigaste att man finner en lösning på hur man kan spara 

pengar för att nå jämställda löner. Det akuta är ju att tillse att det finns 

pengar år 2020 för att för ”all evinnerlig framtid” som finansministern sade, 

kunna utbetala löner till vår personal så att en euro är en euro, både för kvin-

nor och för män. 

Gör man en snabb överslagsräkning så har vi ungefär 88 miljoner i löne-

kostnader. 70 procent är kvinnor och då hamnar vi på 56 miljoner i löner. Om 

vi då räknar med att kvinnorna har 20 procent för lite i lön så landar vid nå-

gonstans på 10-11 miljoner. Så år 2020 och för all evinnerlig tid framåt så 

måste vi åtminstone ha det med i de dagliga beräkningarna, att det ska finnas 

10 miljoner euro minst, med reservation för att jag har slarvat när jag har 

räknat ut det. Det är det jag menar med en schablon och att det är bra att ha 

en framförhållning. Jag är ganska säker på att vi inte kommer att komma 

fram till att kvinnorna har jämställda löner. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack fru talman! Jag är lite frågande till att landskapet ska gå in med 

pengar när det gäller flyktingfrågan. Det är väl kommunens eget ansvar 

att finansiera det här tillsammans med de pengar som man faktiskt får 

från staten. Varför ska landskapet gå och finansiera det här? Är det pga. 

kommunstrukturen igen som vi har en situation där man inte klarar av 

sina åtaganden?  Då är frågan att varför man ska ha kvar den här kom 

munstrukturen och varför envisas man med det? Jag kan inte se något 

hinder för det. Varenda kommun borde ha möjligheter att ta emot åt-

minstone en familj. Det ska inte kunna rasera en hel kommuns ekonomi. 

Snarare kanske tvärtom, att man i längden får positiva effekter av det. 

Jag förstår inte varför landskapet måste gå in nu med pengar i det här? 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Tack fru talman! Jag tycker att det är viktigare att finna lösningar än att 

direkt fastna i organisationer eller strukturer och skjuta frågor långt in i 

framtiden.  

Visst är kvotflyktingar ett kommunalt ansvar. Men vi ser också att det 

ställer människor emot varandra. Jag tycker att det är väldigt, väldigt 

viktigt eftersom vi också har varit beredda från lagtinget sida - men 

framförallt från landskapsregeringens sida - att ta i de här mycket ange-

lägna uppgifterna och hantera asylsökande även på Åland för att under-

lätta för Finland, vilket förstås också skulle leda till kostnader som över-

huvudtaget inte har med landskapets ekonomi att göra. Då tycker jag att 

man, för ett gott ändamål, kan hitta en smidig lösning för kommunerna 

för att gynna ett ändamål och göra en insats för bl.a. katastroferna som 

sker i Syrien. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack ltl Lundberg. Det hade ju varit intressant nu om vi hade kunnat ha 

två eller tre repliker, så att det hade blivit litet mera studs i debatten. 

Fast då hade vi väl hållit på till torsdag.  
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I korthet, vad gäller jämställd vård, så tar jag vara på de synpunkter 

som ltl Lundberg har framfört och hela idén med det här att det ska ge-

nomsyra hela verksamheten och att det också ska finnas ett fokus på det 

i de kommande seminarierna som vi har.  

Vad gäller det nordiska samarbetet, som ledamoten var inne på, och 

gränshinder så måste jag hålla med om att jag ser en oroväckande trend. 

Inte bara de exempel som ledamoten anförde. Vi ser någon slags ökad 

nordisk välfärdsprotektionism, alltså alltfler nordiska länder och tyvärr 

också självstyrande områden antar regelverk som ökar gränshinder.  

Precis som ltl Lundberg har även jag haft förmånen att jobba med 

gränshinder och jag tycker mig se en ökad frekvens av dem för tillfället.  

Ltl Britt Lundberg, replik 

Jag tror att minister Valve inte var närvarande under hela anförandet. 

Jag har inte talat om nordiska gränshinder i det här fallet utan en speci-

fik fråga när det gäller högskolepraktikplatser och åländska studerande, 

och ltl Gun-Mari Lindholms och min påtryckning på landskapsregering-

en. Vi behöver tillse att hindren tas bort så att ungdomarna kan få hög-

skoleplatser och göra sig färdiga i sina studier. Det var det arbetet som 

jag efterfrågade och hur det hade avancerat. Det börjar nu närma sig ett 

år sedan vi ställde frågan och välkomnades att ”vi var en blåslampa på 

regeringen.”  

När man läser i budgeten under ”Jämställdhet” så är det lite svårt att 

veta vad regeringen vill när det gäller vården. 

Det står att det 2017 ska ”ordnats ett seminarium om vård och jäm-

ställdhet.” Men det står ingenting att det ska leda till någonting eller att 

man tänkte göra något år 2017. Jag vet inte om de är ett misstag och 

borde ha varit i verksamhetsberättelsen. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack talman! Bästa kolleger! Det finns också fördelar med att sitta i opposit-

ion. Man kan på ett helt annat vis tänka och tycka utgående från ens egna 

värderingar. I regeringsställning förväntas man oftare lägga band på sig själv 

och föra det som är regeringens talan, vare sig man gillar det eller inte. Men 

det är en del av regeringsarbetet. 

Men nu står jag här - fri som en fågel - och ska berätta vad jag tycker om 

kommunreformen. Om kommunreformen tycker jag inte. Jag ska också be-

rätta varför jag inte gör det. Det är nämligen som så att summan av antalet 

ålänningar är detsamma vid en given tidpunkt oberoende hur många kom-

munala gränser vi har eller inte har. Det är viktigt att komma ihåg. Obero-

ende om vi har kommunala gränser eller inte, så är den arbetsföra befolk-

ningen exakt lika stor i procent, oberoende om vi har kommunala gränser el-

ler om vi inte har det.  

Vad vet vi då om de reformer som vi har genomfört tidigare? Har de varit 

lyckade? Har de varit bra? Har det blivit effektivare? Har det blivit billigare? 

Ålands gymnasieskolas reform var nödvändig att göra. Med facit i hand 

kanske det borde ha varit så som jag tror socialdemokraterna då ville med 

den linje de företrädde, att det kanske bara skulle ha varit en skola. Det är 
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möjligt att skulle ha varit så. Men resultatet av det blev säkert en högre kvali-

tét, det ifrågasätter jag inte och det blev mera jämställd mellan skolorna, det 

ifrågasätter jag inte. Däremot kan jag säga att billigare, det blev det inte. Or-

saken till att det inte blev billigare är att då man gör en sammanslagning, vad 

det än må vara, så finns det löner och det finns anda förmåner att ta hänsyn 

till. Då är det ingen som stiger fram och säger ”sänk min lön!” eller ”ta bort 

delar av mina förmåner!” Utan i stället är det den högsta nivån på lönen eller 

förmånen eller vad det än må vara som blir ribban för alla andra. Så är det 

bara. Sedan kan man gilla det eller inte gilla det, men billigare blir det inte. 

Det är därför som jag ibland får svårt att riktigt förstå vad regeringen vill. 

Vissa partier säger ”det blir billigare!” Moderat Samling har sagt här ”det blir 

billigare!” från liberalt håll har vi hört ”det blir billigare!”  Igår hörde vi ett 

anförande från socialdemokraterna där man var tydlig med att ”vi förväntar 

oss inte att det här blir billigare, men vi tror att servicen blir likvärdig och 

bättre.” Här finns ju en viss diskrepans, ganska stor sådan faktiskt. 

Fördelen med att ha flera kommuner är att det blir litet av en inbördes täv-

lan mellan kommunerna. Vår partiordförande Jörgen Pettersson brukar lyfta 

upp exemplet Kökar. Vem hade trott i dag att Kökar skulle ha ett nytt bo-

stadsområde planerat, man satsar på inflyttning, man har ett bageri och man 

har en stark framtidstro. Vem hade trott det om det hade varit styrande i en 

kommun och ett kommunfullmäktige ganska långt bort geografiskt från 

Kökar, som faktiskt skulle ha sagt ”ja, men det där är en väldigt bra idé, låt 

oss prioritera ett bostadsområde så långt bort från centralorten Mariehamn vi 

egentligen kan komma.” Vi kan stå här och tycka vad vi vill, men om ni rann-

sakar er själva innerst inne så vet ni. Det skulle aldrig ha hänt.  

Respekt för demokratin! Det är när Finströms kommunvalda säger ”Vi vill 

ha en skola. Vi vill inte ha flera små skolor, vi ser fördelar med en skola.” Re-

spekt också för förtroendevalda i Saltvik som säger ”Vi tror på två skolor. Vi 

tror att det är bättre för våra elever.” Det är inte fråga om rätt och det är inte 

fråga om fel. Det är fråga om demokrati där var och en har möjlighet att tycka 

till vad man vill. 

Det är därför som jag tycker att det är litet sorgligt när regeringen talar 

med kluvna tungor. Tala om vad ni vill gemensamt om ni tror att det blir bil-

ligare, om ni tror att det blir bättre, men spreta inte så mycket i kommunfrå-

gan som ni gör. Ni förlorar på trovärdigheten. Är det så att det är med buller 

och bång och majoritetsstyre det ska klubbas igenom, oberoende av vad op-

positionspolitikerna tycker och oberoende av vad de kommunala beslutsfat-

tarna tycker. Ja, då är det väl så då. Det är också någon sorts form av demo-

krati även fast jag inte råkar gilla det maktspråket.  

Jag tror, fru talman, att jag har sagt det jag ville säga. Jag vill avslutnings-

vis helt kort säga att jag inte är emot en kommunsammanslagning. Jag tror 

faktiskt långt in i framtiden att det kanske är det enda sättet för att det ska 

finnas förtroendevalda som har intresse och att vi ska ha tjänstemän som har 

kompetensen. Men det jag vänder mig emot, det är sättet som landskapsrege-

ringen hanterar frågan. Man hade kunnat uttala en vision och man hade kun-

nat visa vägen åt kommunerna och säga att ”hej, vi tror att ni ska gå i den här 

riktningen för det skulle bli mycket bättre för er.” Man hade kunnat försöka 

locka med det. Nu försöker man i stället med hot och kraftåtgärder tala om 

vad kommunerna ska tycka. Visst ska alla få tycka till men barnsligt är det då 

när det t.ex. står i budgeten att vi ska sätta in en ny färjelinje mellan Sottunga 



  

256 

och okänd hamn på Föglö. Okej, det står inte okänd hamn, det har jag lagt till 

själv därför att det nämligen inte framgår till vilken hamn den här färjan ska 

gå, därför att det passar in i den nya kommunstrukturen. Det kallar inte jag 

ett demokratiskt arbetssätt. Tack. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack talman! ”Jag förbehåller mig rätten att tycka vad jag vill i denna 

sal” brukar vtm Thörnroos säga. Vi i regeringspartierna ser alla att det är 

en stor vits och en stor vinst med en kommunreform. Men varför vi 

tycker det kan vara olika. För vissa kan det vara att man vill se en likvär-

dig service, för andra är det viktigare med ekonomiska besparingar. Det 

finns ingen kluven tunga kring kommunfrågan från regeringspartierna. 

Däremot finns det olika tonvikt på vilka frågor som man tycker är vik-

tigast i processen. 

Vtm Thörnroos talade också om åldersstrukturer och sade att vi har 

samma befolkning oavsett. Så är det. Men medger inte vtm Thörnroos 

att en enskild enhet är mer känslig om man har en ojämn åldersstruktur 

oavsett hur liten eller stor den är?  

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Ett småskaligt samhälle kräver småskaliga lösningar. Så 

har det alltid varit här på Åland. Vi har aldrig gått samma väg som de 

andra har gjort. Det är därför som vi har ett blomstrande näringsliv, en 

låg arbetslöshet och en inflyttning som är positiv – även om den inte är 

så stor för tillfället. En tredjedel av alla ålänningar är födda utanför 

landskapet Åland. Vi har ett blomstrande samhälle just därför att vi dels 

har vår självstyrelse och dels för vi har valt att gå våra egna vägar allt 

som oftast.  

Vad sedan gäller de intentioner som regeringspartierna har så skulle 

min rekommendation vara att man kanske försökte samla dem och ge 

en bild av hur man prioriterar och vad som är det viktigaste. För det blir 

lite märkvärdigt om tre partier prioriterar helt olika. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack fru talman! Tack vtm Thörnroos! Entreprenörskapet ligger inte i 

kommungränsen anser jag. Lika litet som att entreprenörskapet ligger i 

våra 16 kommunkanslier. Det finns hos ålänningarna. Däremot så mår 

nog entreprenörskapet bättre av att ha större enheter. För det blir per 

automatik mer resurser, mer spetskompetens och lättare att förverkliga 

sina drömmar.  

När det gäller om en kommunstruktur gör det billigare eller inte – ja, 

det tror jag. Det är min absoluta åsikt. Men även om jag skulle veta att 

en kommunstruktur inte gör det billigare så skulle jag tycka att den är 

bra och någonting som ska genomföras. De skulle innebära bättre rätts-

säkerhet, bättre närdemokrati, en rättvis välfärd och en rättvis utbild-

ning över hela Åland. Det är värt mera än rena pengar. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Jag kan inte erinra mig att jag i mitt anförande skulle ha 

diskuterat någonting om entreprenörskap. Det vi faktiskt vet idag, med 

våra 16 kommuner, det är att vi har långt över 2 000 företag och att över 
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80 procent av landskapets samlade inkomster kommer från det privata 

näringslivet. Så jag tror inte att kommungränserna är ett hinder. 

Jag respekterar fullt ltl Holmbergs åsikt. Jag har sagt det tidigare - få 

ledamöter i den här salen brinner så för en fråga som ltl John Holmberg.  

Men jag vill också säga att jag inte tror att vår närdemokrati kommer att 

förbättras genom att vi sammanslår kommunerna. Helt enkelt för att så 

inte har skett någon annanstans i världen heller.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack talman! Vtm Thörnroos vet mycket väl hur det är att sitta i ett re-

geringsparti. Att vi alla ska tycka, tänka och uttrycka oss exakt likadant, 

det vore väl en utopi.  

Jag ser inte till pengarna. Jag ser till att säkerheten, rättvisan och den 

service som produceras ska vara jämlik. Vad är problemet? En Saltvi-

kare är väl ändå alltid en Saltvikare oavsett var servicen produceras. Vad 

anser vtm Thörnroos om det? 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Jag tror att Moderat Samling skulle vinna på en egen liten 

intern aftonskola där man helt enkelt funderar på vad partiet vill. Vi 

hörde tidigare i ett annat debattinlägg att det viktigaste för Moderat 

Samling var de ekonomiska aspekterna som finns med i reformpaketet. 

Nu säger ltl Annette Holmberg-Jansson att det egentligen är säkerhet 

och rättvisa som hon föredrar. Jag har ingenting emot det heller. Jag 

sade i mitt anförande att jag har ingenting emot en kommunsamman-

slagning men jag vill att landskapsregeringen ska locka till kommun-

sammanslagning och inte hota som man gör nu.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack fru talman! Jag känner mig inte som en fågel i bur fastän jag sitter i 

regeringsblocket. Jag kanske inte är lika fri som vtm Veronika Thörn-

roos, men nog så fri känner jag mig.  

Frågan om att man kanske får upp lönen om man ingår i en större 

enhet, det ser jag inte bara som något negativt. Det kan ju vara så att 

man då har råd med utbildning och kan höja kompetensen för dem som 

finns i en större enhet. Jag tror att vicetalmannen har missuppfattat vad 

det är som man ska spara på. 

Jag tar ett enkelt pedagogiskt exempel. Om vi har 16 enheter med 16 

personer som uppgör 16 budgeter och i stället har - exempel nr två - en 

kommun med kanske en handfull personer som jobbar fram en budget. 

Då blir det mycket billigare. De kan gärna ha lite mera i lön och kanske 

också ha högre kompetens och möjlighet att diskutera med varandra. Är 

inte det bättre än att ha kvar 16 budgeter med 16 personer som jobbar 

med det? 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Fru talman!  Det är där som synen på individen, men också på kommu-

nerna, skiljer sig från varandra mellan ltl Petri Carlsson och mig. Ltl Pe-

tri Carlsson talar alltid om siffror och statistik. Alltid siffror och statistik. 
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Jag säger att alla värden som finns i ett närdemokratiskt samhälle inte 

är mätbara. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack talman! ”Spreta inte så mycket” sade vtm Thörnroos till regerings-

partierna. Vi vill nog samma sak i regeringspartierna. Men med olika 

tonvikt, som sades i ett replikskifte tidigare. Vi ser den jämlika servicen 

som det viktiga. Vi ser också det som görs dubbelt och som vi kan effek-

tivera. Vtm Thörnroos, vi pratar inte med kluven tunga. Partierna ser 

samma sak. Det är vinster för välfärden och för individerna. 

Vidare sade vtm Thörnroos ”Locka till en sammanslagning, inte 

hota.” Vi har också lyssnat på vad folk vill ute i kommunerna. Det är 

bara det att vi vänder örat åt olika håll - tror jag - när vi lyssnar på folk. 

För det finns folk ute i kommunerna som vill se en effektiviserad service.  

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Heder åt en av Ålands få riktiga socialdemokrater, ltl Göte 

Winé, som talar om jämlik service. Jag stöder det också och jag tror att 

många ålänningar vill ha en effektivare förvaltning - det vill väl alla - i 

det egna företaget eller var man än må vara.  

 Men det som jag tycker är det viktiga i en så här pass stor process som 

de facto inte rör den egna organisationen, det rör inte den allmänna för-

valtningen inom landskapet utan det rör en annan juridisk person, det 

rör en kommun. Jag tror att processen skulle vara mera framåtsyftande 

och mera lyckosam än vad den hittills har varit, om man i stället för att 

hota och föregripa processen – som man ju gör genom vissa skrivningar 

i budgeten – skulle ha försökt locka kommunerna i stället. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Minister Nina Fellman, replik 

Tack talman! Vtm Thörnroos gjorde en beskrivning av hur det har varit 

när reformer som Centern har medverkat till genomfördes, t.ex. ÅHS 

och Ålands gymnasium, och borde då ha konstaterat att billigare blev 

det inte. Hur reformer i framtiden blir det kan vi inte säga ännu. Frågan 

är ju ändå om servicen och resultatet hade blivit bättre om man hade av-

stått från dessa reformer? Om ÅHS fortfarande hade varit en kommunal 

angelägenhet. Tror man att det då hade varit billigare eller bättre och att 

man därför borde ha låtit bli att reformera?  

Vad gäller spretandet så kan jag konstatera att precis som det står i 

landskapsregeringens alldeles gemensamma budget så är vi på väg åt 

samma håll. Och vi har skrivit på en budget gemensamt, precis i den takt 

som vi stakade ut redan för ett år sedan och där vi kommer med ett ge-

mensamt förslag i februari, vilket också står i budgeten. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Det är ett otyg när replikskiftet inte riktar sig till huvudan-

förandet. Jag har på intet sätt nämnt Ålands hälso- och sjukvårdsreform 

i mitt anförande. Jag pratade explicit om Ålands gymnasieskola. Jag kan 

inte i dagsläget svara på om det skulle ha blivit billigare. Det är så pass 
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många år sedan reformen genomfördes och utbildningsvägarna har för-

ändrats under tidens gång. Jag vet att det blev väldigt mycket dyrare, 

trots att incitamentet då var i första hand att det skulle bli billigare, men 

det oaktat så blev det väldigt mycket dyrare. Det är det jag också tror att 

den här kommunreformen kommer att resultera i. Den s.k. tvångsgifte-

slagen som regeringen nu försöker genomföra. Det kommer att bli dy-

rare i slutändan. Jag är säker på att det blir bättre men dyrare blir det. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Brage Eklund 

Fru talman! Sällan har väl kommunreformen diskuterats så mycket som idag. 

Det finns väl fog för det i och för sig. 

Om det är oklart var Ålands Framtid står i den här frågan så vill jag i mitt 

anförande försöka förtydliga den saken. Vårt ställningstagande i kommun-

strukturreformen bygger helt på frivillighet. Den bygger på att kommunerna 

själva ska avgöra i vilken takt man vill sammanslå kommuner eller om man 

bygger på ett samarbete och har kommungränserna kvar. Jag tycker inte att 

det är landskapsregeringen som med lagstiftning ska styra kommunreformen 

och hur den ska se ut. Varför? Ja, åtminstone just nu så är det ganska stor 

oklarhet vad det innebär. Många pratar om att det ska bli mycket billigare, 

det ska bli effektivare och det ska bli mera rättssäkert är argument som nu 

har framförts. Ingen har till dags dato lagt fram en kalkyl som visar på att det 

blir billigare. Ingen. Alla säger bara att ”jag tror att det blir billigare” men 

ingen har kommit fram med kalkylen. Jag väntar på att man lägger fram den. 

Alltid när vi från Ålands Framtid har argumenterat i olika motioner så har 

man fått motreflektioner från landskapsregeringens sida att ”kom med för-

slag och visa vilka tjänster som ska tas bort.” Vi ska bevisa för dem, när vi 

kommer med ett sparförslag, och berätta vilka tjänster det är. Nu tycker jag 

att det är landskapsregeringens sak att berätta för alla kommuner och alla 

kommuninvånare vad man ska spara på. På vilket sätt ska man få reformen 

billigare? 

Vi har fyra händelser som kommer att påverka kommunerna. Det är KST, 

kommunstrukturreformen, effekten av SOTE och konkurrenskraftspaketet. 

Allt det här ska kommunerna ta ställning till samtidigt som man försöker få 

någon reda i vad man ska besluta om. Det är ett stort virrvarr bland kommu-

nerna att veta vad man ska göra. Man vet inte effekterna av KST. Kommun-

strukturreformen ligger under utredning, SOTE-reformen är helt oklar. Vad 

får kommunerna att bestämma över? Är det den här fyra till fem procenten 

som vi i framtiden får besluta om i kommunerna? I så fall kommer det väl att 

bli någon sorts utdelning från landskapet till kommunerna för att man ska 

hantera de servicedelar som man är skyldig till. Det här blir ett virrvarr.  

Konkurrenskraftpaketet motsvarar 1,3 miljoner enligt budgetförslaget i 

kostnader för kommunerna. Vi vet inte om blir verklighet ännu. Det är en 

prognos och en kalkyl som det baserar sig på men vi har inte sett lagförslaget 

och vi har inte antagit någonting här i lagtinget ännu om hur det kommer att 

se ut.  

Jag tycker att man borde bestämma sig i landskapsregeringen och föra 

fram en del av detta. Om det är kommunstrukturreformen som är huvud-
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punkten till en lösning så då borde man engagera sig i den och komma fram 

till hur vi vill ha det, hur kostnaderna ska se ut, hur servicepunkterna ska se 

ut och vad det är man sparar in på. 

Om vi tar en-kommunmodellen som ett exempel. När PVS presenterade 

en-kommunmodellen så frågade jag om det är någon som faktiskt tror att en 

styrelse i en-kommunalternativet kommer att sitta med samma arvode som 

de förtroendevalda har idag i de nuvarande 16 kommunerna och att de är 

nöjda med det?  När man i landskapsregeringen sitter med en lön på mellan 

6 000 – 7 000 euro - jag vet inte exakt - och i lagtinget sitter vi med en lön 

runt 3 800 euro. Ett fullmäktige kan man klassa med lagtinget, en kommun-

styrelse kan man klassa med landskapsregeringen. Enligt kommunstruktur-

reformen blir det samma antal människor – om det blir en kommun – som 

man kommer att bestämma över.  

Är det någon som faktiskt tror att någon är beredd att gå på ett styrelse-

möte med 50 eller 100 euro i arvode? Nej, det blir avlönade styrelseledamö-

ter. Och för dem som sitter i fullmäktige så kommer det att bli helt andra ar-

voden. Det betyder att intjäningen på kommundirektörerna - som många nu 

tror att ska falla bort - kommer att gå ut i arvoden/löner till de politiker som 

sitter på de här posterna.  

Jag uppmanar landskapsregeringen att bestämma vad det är man vill och 

vad det är man först ska styra skutan mot. Sedan kommer det andra efter-

hand.  

Jag är förvånad över att liberalerna, som i tidigare politiska argument har 

sagt att samarbete är det viktiga och att man ska uppmuntra och ge morötter 

för ett samarbete. Jag vill uppmana liberalerna att återgå till det och försök få 

kommunerna att föra en diskussion om samarbete över kommungränserna i 

första hand. Med tiden blir det kanske så att kommunerna slås ihop. Hasta 

inte fram någonting nu som man inte vet resultatet av i slutändan. 

Landskapsandelssystemet drogs tillbaka på grund av konkurrenskraftsav-

talet, men 2018 är det väl meningen att det ska lyftas upp på nytt. Då har vi 4 

miljoner som kommer som en belastning på kommunerna. Det är väl helt 

okej i och för sig. Men då måste kommunerna veta i tid vad som är på kom-

mande.  

Vinsten med en kommunreform är jag skeptisk till. Ur rättssäkerhetssyn-

punkt så ja, möjligtvis finns det en sanning i det. Inom socialväsendet så finns 

det kanske kommuner idag som har tjänstemän med bristande kompetens, 

där man inte har den kompetens som fordras. Men i dag går det ju att samar-

beta över kommungränserna om de sakerna. Man behöver inte slå ihop 

kommunerna för att uppnå det.  

Jag skulle vilja uppmana dem som ivrar väldigt mycket för att vi med en-

kommun blir stora och starka och kommer att sköta servicen lika bra i de pe-

rifera delarna när vi blir en stor kommun, att komma med en kalkyl och säga 

att så här kommer servicen att se ut. De här servicepunkterna kommer att 

finnas på Åland efter en sådan reform. Tack. 

Minister Nina Fellman, replik 

Under hela debatten i kommunstrukturfrågan så har det efterfrågats 

snabba svar och långsamma beslut. Jag säger att det är precis tvärtom vi 

ska jobba som svar ltl Eklunds första fråga.  
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Med en dåres envishet så upprepar jag - för att vi ska kunna ge vettiga 

svar på de frågorna som det är fullt rimligt och legitimt att man ställer, 

så måste vi utreda ordentligt innan vi kan säga att så här ska vi göra och 

så här många kommuner och där ska servicepunkterna vara. Det är det 

som vi gör nu. Precis enligt den plan och den tidtabell som vi skissade på 

redan när regeringen tillträdde. Vi kan inte, jag kan inte och ingen an-

nan kan snyta svaren på alla de här frågorna ur näsan, därför måste vi 

utreda. Vi måste ta reda på hur kostnaderna kommer att se ut. Här has-

tas ingenting, men vi har en plan som vi följer. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Ja, jag förstår. Men koncentrera er på den saken först och se till att det 

blir klart. Sedan går man vidare om man vill med de andra delarna i 

olika reformer. Men koncentrera er på en sak i sänder.  

Det är förståeligt att kommunförbundet och alla kommunpolitiker ute 

på Åland idag har svårt att greppa det här, för det är så många bollar i 

luften. Man vet egentligen inte hur man ska budgetera idag, eftersom 

man inte vet effekten av alla de här reformerna som är på gång. Fram-

förallt SOTE-reformen där det finns en väldigt stor oro för hur den 

kommer att fungera.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Fru talman! Ltl Eklund undrade om det fanns någon som trodde att ar-

vodena för politiker skulle vara lägre i en större enhet än i mindre en-

heter. Det kan man redan konstatera att så är det idag. Jag som stads-

styrelsens ordförande har lägre årsarvode än vad kommunstyrelsens 

ordförande har i Jomala, trots att det är en kommun som är mindre än 

enbart hela den sociala sektorn i staden. Det finns inga likhetstecken 

med att bara för att det är större enheter blir det högre arvoden för poli-

tikerna. Det är egentligen inte det som det handlar om heller. Det är det 

att vi kanske vill ha färre arvoden och färre löner än nivån på dem. Det 

är det som är hela grejen, tycker jag, med den ekonomiska rational-

iteten. 

Vad gäller en kommun - som ledamoten lyfte fram - och fördelarna 

med den, så blev jag igen lite förvånad över att Ålands Framtid inte pra-

tar för en-kommun modellen med tanke på att det är den enda modellen 

som möjliggör fullständigt fokus på att kraftigt utveckla självstyrelsen. 

Jag förstår kommunpolitiker Eklund men självstyrelsepolitiker Eklund, 

varför kan man inte vara för en-kommun som skulle möjliggöra den 

kraftigaste självstyrelseutvecklingen? 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack fru talman! Jag tror att min kollega, ltl Axel Jonsson, gav det svaret 

till ltl Petri Carlsson tidigare. Jag vet inte om jag måste upprepa det utan 

ledamoten vet redan svaret och vad vi anser om det.  

När det gäller styrelsearvodena och att ledamoten har lägre styrelse-

arvode i Mariehamn än motsvarande i Jomala, ja det är väl upp till Ma-

riehamn att försöka höja det. Men om hela Åland blir en kommun, då 

tror jag inte att ltl Petri Carlsson är nöjd att sitta med det arvode som 

han har idag, ifall han blir styrelseordförande för AB Åland. Det tror jag 

inte. Nog tror jag att han vill ha lite högre arvode då. 
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Ltl John Holmberg, replik 

Tack fru talman! Tack ltl Eklund! Jag blir aningen förvånad. Jag upple-

ver att när Ålands Framtid går upp och resonerar i olika ärenden så är 

man ofta inne på att det ska avbyråkratiseras, det offentliga ska minskas 

och det privata ska få mer resurser. Men i kommunstrukturfrågan så re-

sonerar man precis tvärtom. Det tycker jag är lite märkligt. 

Om man leker med tanken att Åland är helt obebott och vi 29 000 

ålänningar kommer och tar iland och har ett rådslag om hur vi ska 

strukturera upp hela Åland. Tror ltl Brage Eklund att man kommer fram 

till att de minsta kommunerna ska bebos av ca 60-70 personer, att vi ska 

ha 16 kommuner med all den byråkrati och kommunalstruktur som vi 

har idag? Är det liksom det optimala som vi i tiderna har uppfunnit eller 

krävs det lite utveckling? 

Ltl Brage Eklund, replik 

Ja, jag tycker att det där är en lite hypotetisk fråga. Jag ska svara på det 

här med avbyråkratisering. Jag svänger mig mot ltl John Holmberg och 

säger att han ska titta lite söderöver och se hur mycket byråkrati vi har 

där. Hur mycket har vi lyckats avbyråkratisera där? Om man tittar på 

kurvan som kommunförbundet visar så har byråkratin ökat. Den offent-

liga sektorn växer hela tiden, oberoende vilka som suttit i regeringsställ-

ning. Jag beskyller inte alls den här regeringen för det. Undan för undan 

har hela den offentliga sektorn vuxit. Vad är det som säger att vi – om vi 

blir en kommun – ska lyckas hantera det bättre än vad landskapet har 

gjort? Kontrollen på byråkratin bara ökar för att ingen vågar sätta ner 

foten. Precis så som vi har problem här idag. Vi sitter med en budget och 

försöker få den i balans. På grund av vad?  Kostnaderna stiger i förhål-

lande till inkomsterna.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Harry Jansson 

Tack fru talman! Både lyssnarna och ni kolleger som har tröttnat på kom-

munfrågan må ursäkta, men det handlar trots allt om den största förändring-

en av vårt kära Åland som har planerats på mycket länge. Det handlar trots 

allt om åländsk identitet i botten av det hela. 

En av mina grannar sade ganska träffande häromdagen, att nog är det fan-

tastiskt att Svenska folkpartiet i Finland tvingats ut i opposition och hela lan-

det är i förfall vad gäller svenska språket m.m. Och samma parallell drog han 

till vad som händer på Åland, där Centern inte kan vara med i regeringsge-

menskapen på grund av sin inställning bl.a. i kommunfrågan. Så uppstår det 

ett kaos - som jag tycker kollegan ltl Eklund mycket väl beskrev här- med 

vilka reformer som är på gång. Istället för att ta timeout när det gäller det 

egna stora kommunprojekt så väljer landskapsregeringen att driva kommun-

projektet vidare - lite tragiskt med tanke på vilken situation man utsätter 

kommunerna för.  

Jag har sagt förut i debatten, att den kommunala sektorn på Åland är så to-

talt annorlunda än motsvarande svenska och finska genom att vi ”bara” har 

basservicen kvar i våra kommuner. Det som ska vara nära ålänningen i var-

dagen i form av skola, barnomsorg och äldreomsorg. De äldre ska inte vårdas 
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alltför långt borta på äldre dagar osv. när det är möjligt att man kan vistas i 

sin närmiljö.  

Det kommer att bli en mycket dyr reform. Som mina kolleger i Center-

gruppen mycket väl belyst effekten av reformen, så kommer det att bli så dyrt 

att jag undrar hur vi ska ha råd med det. Men vi får väl avvakta landskapsre-

geringens omtalade meddelande där man berättar hur man ska gå vidare och 

hur det ska bli med det femåriga skyddet för dem som nu är anställda i den 

kommunala sektorn, samtidigt som man behöver nyanställa en hel del en-

hetschefer och avdelningschefer som ska lyckas manövrera skutorna när 

kommunerna slås samman. Då får vi reda på både anställningsskyddet och 

kostnadssidan till följd av det. 

Bästa kolleger! Åland har nog aldrig hanterats billigare än vad det gör nu 

enligt den kommunala uppdelningen. Jag förstår att man inom stadspartier-

na är lite avundsjuka på landskapsandelarnas storlek. Från Centerns sida har 

vi varit konsekventa och sagt, det är fråga om regionalpolitik. Vi flyttar ju inte 

bort människorna t.ex. ute i skärgården, fastän vi förändrar de kommunala 

gränserna, men vi gör deras handlingskraft till nån sorts byalagsnivå. Ett bya-

lag som ska slåss för goda färjetidtabeller osv.  

Jag har varit hård i min kritik när det gäller själva upplägget av hela kom-

munprocessen. Den är ju totalt fel upplagd. Man har inte ens ställt sig den 

självklara frågan – vad ska en framtida åländsk kommun göra? Vad är det 

den ska ägna sig åt? Är det dagens kommunala uppgifter eller är det någon-

ting annat? Inte ens den frågan har man brytt sig om att ge ett svar på. För då 

hade man kunnat gå vidare. Men framförallt inte ställa en helt onödig enkät 

till 1 000-tals ålänningar som ska sitta och fundera på – ”hur kan eventuellt 

min kommun och mitt liv påverkas av fråga 5c, d och f och den alternativa 

kopplingen till fråga 2d.” Totalt hopplöst med tanke på den enskilda indivi-

den! För de professionella krafterna har det säkert varit roligt att leka med 

den här typen av enkäter men för den stora allmänheten är det bara dumt 

tidsslöseri.  Den är onödig eftersom den inte har någon effekt på det som är 

huvudfrågan. Hur ska man hantera kommunerna framöver? Vem är det som 

har makten att bestämma att den kommunala indelningen ska förändras? Ja, 

i första är det ju kommuninvånarna tillsammans med respektive kommun-

fullmäktige. Det här är ju totalt odemokratiskt. Låta andra krafter styra över 

hur eventuella kommunala indelningar ska förändras.  

Sedan är det också vilseledande på det viset att landskapsregeringen har 

gett ÅSUB i uppdrag att fråga ”Ska det finnas bara en kommun?”  Bästa vän-

ner! Det finns inte ens lagstöd för att ställa den frågan. Så varför bryr man sig 

ens om att ställa den till ålänningarna?  

Vi vet att vi enligt dagens system måste ha flera kommuner på Åland, så 

det är att vilseleda folk, att leda dem helt på fel spår. Att överhuvudtaget 

ställa den frågan, dvs. att få en kommun ställd mot självstyrelseförvaltningen. 

Jag måste säga att regeringsblocket verkligen har lyckats förvåna mig gång på 

gång i den här frågan. 

Sedan har vi frågan om den kommunala sociala tjänsten. Här är det viktigt 

att regeringsblocket bestämmer sig. Från Centerns sida har vi varit med på en 

reform som flyttar centrala delar av socialvården till en gemensam organisat-

ion. Men lagtinget har med få undantag - det ska vi markera redan nu att vi 

hade två ledamöter från dåvarande regeringsblock som röstade emot lagen - 

en överenskommelse om att det ska gå att skapa flera socialvårdsområden på 
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Åland, som tar hand bl.a. om det i dessa dagar omtalade barnskyddet. Samti-

digt håller ett av regeringspartierna på och blockerar den här frågan på 

kommunal nivå. Är det så regeringspolitiken ska bedrivas via kommunerna? 

Då måste ju landskapsregeringen ge besked att det är onödigt att vi på kom-

munal nivå jobbar med socialvårdsområdesfrågan och slösar ännu mera tid 

och pengar på att försöka göra det som lagstiftaren, detta parlament, har sagt 

att vi ska ha, dvs. i första hand socialvårdsområden.  

Alla som har ägnat sig åt kommunalförbund vet att ett enda kommunalför-

bund som tar hand om barnskyddet för hela Åland är det sämsta, när det 

handlar om att vi som politiker ska ha en insyn i det hela. Då är det det abso-

lut sämsta. Därför hoppas jag att landskapsregeringen har kraften och modet 

och bestämmer sig för om de ska finnas flera socialvårdsområden inom ra-

men för kommunal socialtjänst på Åland eller inte. Sluta att ge tvetydiga svar 

på kommunernas frågor, frågor som vi tvingas ställa gång på gång. Vad vill 

landskapsregeringen egentligen säga till oss i kommunerna? Vi måste i alla 

fall få brev från landskapsregeringen som går att tolka! Tack. 

Ltl Runar Karlsson 

Talman! Aldrig har så många betalat så mycket för så litet. Så kan man besk-

riva budgeten för 2017. Vi vet att vi aldrig har haft så många ålänningar som 

vi har idag. Vi vet att ålänningarna aldrig har betalat så mycket skatt som nu 

och vi vet att aldrig har försämringarna varit så många som de nu planeras 

bli, speciellt inom de mjuka värdena.  

Vi vet att landskapsregeringen aviserar att sänka landskapsandelarna med 

4 miljoner, vilket förstås påverkar äldreomsorgen, barnomsorgen och sko-

lorna. Vi vet också från tidigare att man har röstat igenom 2 miljoners inbe-

sparingar inom sjukvården vilket naturligtvis försämrar sjukvården. Det är 

helt klart.  

Det är litet märkligt, speciellt då vi ser i resultaträkningen i budgeten att 

det i praktiken är plus 5,8 – 5,9 miljoner. Ekonomin är inte så svag och svår 

att man skulle behöva skära i de mjuka värdena så mycket som man har gjort. 

Sedan har man på ett mycket besynnerligt sätt - och inte i enlighet med 

några bokföringslagar oberoende om det gäller kommuner eller det privata – 

satt en kolumn på minus 18 miljoner där man har reserverat för en bro och 

en geriatrisk klinik.  Det här uppmanar jag verkligen att finans- och närings-

utskottet tittar på för det här är nog inte alls enligt god bokföringssed. Man 

kan visserligen i en budget flagga upp vilka avdrag som helst, det kan man 

göra, men skulle man komma till det kommunala eller det privata så skulle 

det vara helt olagligt att göra så här. Dels kommer geriatriska inte ens att vara 

klar nästa år. Man kan inte skriva av något som inte är klart. Det finns det 

lagstiftning på inom det kommunala och inom det privata. Landskapet har 

inte det men ändå borde man väl följa någon form av god bokföringssed i alla 

fall. Det är just därför som man gick in för affärsbokföring för att man skulle 

ha avskrivningar på sedvanligt sätt.  

Bron kommer kanhända att vara klar nästa år, jag tippar på att en bro har 

en avskrivningstid på 40 år, då ska det vara 1/40-del av investeringen som 

man ska skriva av. Min fråga är egentligen riktad till finansministern. På vil-

ket sätt kommer man att ha avskrivningar för de här två projekten när boks-

lutet för 2017 presenteras och vilket överskott bedömer finansministern att 

resultaträkningen kommer att ha för 2017 om man följer de här bokförings-
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principerna som man gör med avskrivningstiden? Kan finansministern pre-

sentera det för oss? Det här är kanhända den viktigaste punkten i hela budge-

ten.  

Egentligen så visar budgeten ett överskott på 5,9 miljoner vilket egentligen 

betyder att vi har råd med oförändrad sjukvård, vi har råd med förändrad 

äldreomsorg, oförändrad barnomsorg och oförändrad skola. Vi har egentligen 

råd till det. Det visar siffrorna och det har ålänningarna visat genom att man 

har betalat in så pass mycket skatt och att man kräver den servicen. Nu har 

regeringen på något märkligt, mystiskt sätt trollat bort de här överskotten på 

5,9 miljoner.  

Det här är mycket allvarligt för här har man vilselett ålänningarna. Ålän-

ningarna har betalat in 17 miljoner mera i skatt för 2017 än för 2016. Då 

måste man väl rimligtvis få i alla fall motsvarande, i alla fall delvis motsva-

rande service. Men nej. Man ha skrivit av någonting, visserligen i budgeten, 

för någonting som inte kommer att vara färdigt under nästa år. I alla fall inte 

geriatriska, det kan jag garantera, för det är ett års planeringstid och sedan 

ska det bjudas ut. Går det riktigt enligt tåget så kan man bjuda ut geriatriska 

den här tiden i nästa år, men då ska det gå riktigt bra, och då blir byggstarten 

någonstans i början av 2018 och då blir det klart 2019.  Så först 2019 kan 

man göra avskrivningar på geriatriska i bokslutet.  

Nu vet jag att det här är en budget och man kan flagga upp precis hur man 

vill, men det är ändå inte enligt god bokföringssed. Man har också en rad före 

där man har normala avskrivningar, så man har egentligen avskrivningar på 

två ställen. Jag är förvånad över att man vilseleder ålänningarna på det här 

sättet. Tack. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack talman! Jag började mitt förra replikskifte med att citera vtm 

Thörnroos och jag tänker göra det igen. Det är anmärkningsvärt att just 

ltl Runar Karlsson lyfter den här frågan på det här sättet, när han i sin 

hemkommun som kommunstyrelseordförande, åtminstone i protokoll 

från 2012 som jag har hittat, årligen använt sig av investeringsreservera-

ringar. Nog är det ju märkligt att det ska fungera på det ena stället men 

inte på det andra. Vad är det för politik som förs egentligen? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Den stora skillnaden är att Saltviks kommun har ett över-

skott. Här visar man ett underskott på 12 miljoner utgående från en re-

servering. Det anmärkningsvärda är den stora summan. Om man vill re-

servera någonting så kan man visserligen göra det i bokslut men då kan 

det inte vara så att man har ett minus på sista raden. Skulle man göra 

det inom det privata så skulle det inte vara så roligt för den styrelsen kan 

jag tala om. Framförallt så vilseleder man det åländska folket. 

Ltl Mikael Staffans, replik 

Tack fru talman! Jag kunde inte undgå att höra ltl Karlsson nämna 

Vårdöbron och finansieringen av den.  

Om man inte reserverar medel för en så pass stor investering som det 

rör sig om, 13,5 miljoner eller var det kommer att hamna någonstans. 

Man kan ju fråga sig hur mycket den verkligen får kosta, men det är en 
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annan fråga. Men om man inte reserverar medel, hur ska man då ta 

fram medel i en budget? Är det banklån som är ltl Karlssons alternativ. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det är jättestor skillnad på att reservera likvida medel eller 

att reservera i resultaträkningen. Det är två helt skilda saker. Det är klart 

att man ska reservera pengar i likvida medel. Men i resultaträkningen är 

det helt fel. Normalt inom privat bokföring så skriver man av fyra pro-

cent per år på t.ex. byggnader och samma sak är det inom det kommu-

nala. En bro tippar jag på att är ännu mindre, jag skulle tippa på att en 

bro skrivs av på 40-50 år med kanske ett par procent per år. Det är det 

normala. Men naturligtvis ska man reservera likvida medel om man inte 

vill låna dem.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag kommer att ta med mig min redovisningschef och min 

budgetplanerare och avdelningschef och redovisa de här sakerna för ut-

skottet, givetvis. Jag har räknat med att de här frågorna kommer.  

Det finns två saker som gör det skäligt att göra det på det här sättet. 

Dels att skattegottgörelsen pendlade väldigt mycket, den har varit nere 

på 2-3 miljoner för några år sedan och är nu uppe på 23,9 miljoner. Då 

är det skäligt, enligt de politiska diskussionerna som har förts genom 

decennier, att man kunde hantera en temporär intäkt på ett sätt så att 

det inte blir en del av den pågående driften.  

Sedan har vi PAF-intäkterna, mycket väsentligt, som skiljer från det 

kommunala. Då har vi 12, 5 miljoner euro som ska återföras som en in-

täkt i den här budgeten och som inte är nya pengar. Det glömmer Cen-

tern bort här. Det är det som gör att det kunde bli ett överskott men det 

är inte nya pengar. Det är en väsentlig del av det hela och att det är skä-

ligt att återreservera pengarna på det här sättet.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det är onödigt att ha en vidare debatt om det i och med att 

utskottet ska granska den här metodiken och på vilket sätt man gör det 

här. Det ska vara intressant att se vad man kommer fram till.  

Jag minns så väl, när jag själv satt med i landskapsregeringen, att det 

egentligen var det socialdemokratiska partiet som mest kämpade för att 

man skulle ha en affärsbokföring från början. Och det fanns väl vissa 

som var tveksamma till att börja med, det vet jag inte. Men vi blev över-

ens sedan i alla fall att det är lättast att ha en resultaträkning och en af-

färsbokföring, i och med att det visar de faktiska utgifterna och de fak-

tiska siffrorna på den sista raden. Det i sin tur kan faktiskt ge reformut-

rymme.  För det är fel att man skriver av allting på en gång, för det kan 

vara så att man har det jättebra ställt men att siffrorna visar dåligt och 

då har man inget reformutrymme. Det är helt rätt att man tog det här 

beslutet.  

Återigen, landskapets överskott i budgeten är 5,9 miljoner. Egentligen 

är det så i praktiken. Det skulle alla bokföringar visa om det var i en 

kommun eller i ett företag. Det i sin tur ger faktiskt ett reformutrymme, i 

alla fall så ger det ingen reformförsämring vilket man nu föreslår. 
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade och jag konstaterar att ltl Runar Karlssons anförande har vi-

sat vägen så att vi nu övergår från landskapsregeringen och regeringskansliet och dis-

kussionen om det området och går in på finansavdelningens ansvarsområde.  

Minister Mats Perämaa 

Fru talman! Jag hade tänkt att jag skulle låta det som var sagt om siffrorna i 

budgetförslaget och det som sades under presentationen vara nog för den de-

len och berätta om pensionsfonden. Men jag tänker nu passa på att upprepa 

det jag sade inledningsvis om investeringsreserveringarna med anledning av 

den diskussion som vi fick här nu. Och det kan vi tacka ltl Karlsson för, att vi 

har en ingående debatt om detta i och för sig intressanta ämne. 

Landskapsregeringen föreslår att vi ska göra investeringsreserveringar, 8 

miljoner euro för Vårdöbron och 10 miljoner för den geriatriska kliniken. 

Vad gäller den geriatriska kliniken så finner jag och landskapsregeringen 

att det är skäligt att göra en markering och en återinvestering eftersom 

pengar redan tidigare har budgeterats uttryckligen för en geriatrisk klinik 

med PAF-medel. Intäkter har tagits till landskapets budget och man har bud-

geterat pengar för en geriatrisk klinik.  

Vi känner alla till att processen har dragit ut på tiden. Det har tagit många 

år innan vi har kommit till det skedet att vi kan fatta ett beslut om kliniken 

som leder till att vi bygger. Skulle vi inte ha reserverat dessa pengar för den 

geriatriska kliniken, då skulle det i budgeten, som följer affärsbokföringsprin-

cipen, ha sett ut som om vi skulle ha haft en intäkt på 12,5 miljoner euro i 

PAF-medel som inte är en ny intäkt utan bara en återbudgetering som intäkt 

av pengar som har förts in i landskapets ekonomi sedan tidigare. Det här vi-

sar egentligen på en stor brist i vårt sätt att budgetera när vi har två separata 

ekonomier i den. Dels den ordinarie med skatteintäkter, avräkning och 

skattegottgörelse och avgifter och så och de vanliga utgifterna och sedan PAF-

ekonomin som lever sitt eget liv. Det här är något som vi behöver åtgärda. 

PAF-intäkterna behöver bli en vanlig intäkt i framtiden. 

Det är inte så att man kan säga att vi skulle ha haft ett överskott på 5,7 – 

5,9 miljoner euro utan 12, 5 miljoner euro utav den intäkten skulle ha varit ett 

resultat av den här PAF-snurran som egentligen inte skulle ha visat - inte för 

någon ålänning, inte för någon alls på något bättre sätt än det här förslaget - 

hur det ligger till med ekonomin. Snarare sämre. Det skulle ha varit att på 

Centermanér försöka visa att ekonomin är i skick när 12,5 miljoner euro av de 

här inte skulle ha varit ”pengar in” utan bara någonting som vi budgeterar om 

som en intäkt.  

Det här känner också Centern till. Nog tror jag att man förstår det här. Det 

visar på att vi fortfarande behöver renodla och finslipa våra system. 

Skattegottgörelsen - Jag sade det tidigare, det är bra om finans- och nä-

ringsutskottet kunde komma fram till en utsaga att så länge som vi har det 

ekonomiska systemet som vi har så skulle vi använda skattegottgörelsens va-

riationer - speciellt när de ökar på det här sättet - till temporära utgifter 

såsom en bro, en infrastruktursatsning.  

Den kostnadsföring som görs nu av dessa projekt gör att vi kan avskriva. Ja 

det är ingen avskrivning i det här skedet utan det aktiveras på det sättet att vi 

har en lägre avskrivning budgetmässigt under åren framöver i den takt som 
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avskrivningsplanen säger att vi ska ha för dessa projekt. Så är det. Det om 

den frågan. 

Jag har fyra, knappt fem minuter kvar och tänker ägna den tiden åt pens-

ionsfonden. 

Landskapsregeringen föreslår ett uttag ur pensionsfonden som är mindre 

än det som gjordes inför budgeten för år 2016 och som planerades tidigare att 

göras också för 2017. Det gör vi därför att det finns ett behov av att stärka 

pensionsfonden så att vi utjämnar de årliga kostnaderna för landskapet för 

att se till att vi kan betala de pensioner som ska betalas och det finns givetvis 

lagstöd för det. Folk ska få sina pensioner. 

Denna lilla insats om 2 miljoner euro nu gör att det år 2060 - när pens-

ionsfonden enligt plan annars skulle ha varit tömd - finns 6-7 miljoner euro 

kvar i fonden. Kapitalet som lämnas där växer med ränta på ränta under 

åren. Sedan kommer verkligheten att vara annorlunda än prognosen. Ingen 

kan förutspå hur avkastningen på kapitalet kommer att vara under och i den 

tidsperiod som fonden ska leva. Det är snarare så att det finns en risk att det 

kan vara svårt att få en hög avkastning på kapitalet under en överskådlig 

framtid, eftersom ränteläget är sådant som det är och börserna kan variera 

väldigt mycket. Vi har en osäker situation globalt sett i hela ekonomin. Det 

förespeglas att internationella stora pensionsfonder har problem nu när de 

ska prognostisera de framtida avkastningarna. Räntorna är väldigt låga. 

Vi har nu en budgetbelastning så som det föreslås i budgeten för 2017, en 

budgetbelastning på 15,1 miljoner euro, där vi väljer att ta 2 miljoner mindre 

ur pensionsfonden. Annars skulle den ha varit 13 miljoner euro.  

Inom tio år så ser vi att budgetbelastningen kommer att stiga till mellan 18 

och 19 miljoner euro per år, för att vara på den nivån i 20-25, kanske 30 år 

framöver, för att sedan börja sjunka ganska fort. Vi vet ju att vi har gått in i 

ett nytt pensionssystem sedan år 2008 och att ett privat pensionsförsäkrings-

bolag sköter om pensionerna för våra landskapsanställda framöver.  

Också det här gör att vi måste se över vår ekonomi. Vi måste räkna med att 

vi inom tio år måste budgetera ungefär 5 miljoner euro per år för att hantera 

pensionerna.  

Det pratades förut om jämställda löner. Vi ser en ökad budgetbelastning 

där och det måste vi klara av att hantera och vi ser en ökad budgetbelastning 

här och det måste vi också kunna hantera. Denna lilla åtgärd förstärker pens-

ionsfonden något. Det är min och landskapsregeringens rekommendation att 

om vi på nytt i framtiden får extra intäkter av den karaktär som vi får nu, så 

kan dessa pengar med fördel användas för att förstärka pensionsfonden. Om 

tillfälle ges och möjligheterna finns. 

Sedan år 2090 så ser vi ändå att vi kan skåda att kitteln är full med guld-

pengar i ändan på regnbågen. Då ska pensionsansvaret för landskapsan-

ställda vara över, då sköter det privata pensionsförsäkringsbolaget om pens-

ionsutbetalningarna och då kommer vi ner på en årlig budgetbelastning om 1-

2 miljoner euro som bara rör de lagtingsledamöter som kommer att få pens-

ion efter att ha varit invalda i lagtinget. Tack. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Tack finansministern! Jag förstår att situationen kan vara 

något besvärande för finansministern. Det är inte helt lätt, tror jag, att 

mana till besinning och till inbesparingar när man redovisar ett plusre-
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sultat på 5 887 000. Min fråga till finansministern är av hypotetisk ka-

raktär. I ett privatägt aktiebolag, bedömer finansministern att det vore 

möjligt att göra en investeringsreserv på 18 miljoner samtidigt som man 

visar ett negativt resultat? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Situationen för landskapets del är annorlunda såtillvida att 

vi har två ekonomier att hantera parallellt i vårt budgetsystem. Dels den 

ordinarie, som jag sade, dels PAF-ekonomin. Enligt de regler vi har nu 

så måste vi intäktsföra på nytt 12,5 miljoner av tidigare budgeterade 

PAF-intäkter så att 12,5 miljoner budgetintäktsförs på nytt. Det här 

kommer vi inte ifrån. Att säga att vi skulle ha haft ett överskott på 5,7 - 

5,8 miljoner euro utan dessa reserveringar skulle enligt min åsikt ha va-

rit att ordentligt vilseföra ålänningarna. Det är de facto inga nya pengar 

som kommer in. Finansieringskalkylen visar det med sin tydlighet. Vi 

kommer att ha en minskning av likviditeten med 13 miljoner euro nästa 

år. 

Ltl Roger Nordlund 

Fru talman! För det första vill jag säga att jag är glad för det anförande som 

jag nu hörde och de anföranden som jag hört här tidigare idag. Det känns 

som om den ekonomiska politiken håller på att nyktra till här på Åland. Ingen 

har nämnt orden ”strukturellt underskott på 20-30 miljoner” i dagens debatt. 

Det är jag glad för. Det kändes lite jobbigt när den debatten fördes förut ef-

tersom den inte ägde sin riktighet på något sätt i verkligheten. Det kändes 

som om man inte hade förstått det ekonomiska systemet.  

Vi har ett ekonomiskt system som består av avräkningen, skattegottgörel-

sen, lotteriskatten och PAF-pengarna. När man lägger ihop de här sakerna så 

går det lite upp och lite ner vissa år men man måste ändå ha ett sådant för-

nuft att man hanterar det med den långsiktiga linjen på ett bra sätt och inte 

vidtar varken uppåt eller nedåt alltför starka åtgärder. Nu tycker jag att den 

här debatten håller på och balanserar sig på det sätt som den nu förs i varje 

fall.  

Jag har aldrig accepterat underskottsdiskussionen på 20-30 miljoner men 

däremot så inser och anser jag att det finns stora utmaningar. Inte minst det 

som vi har pratat om här tidigare idag, de jämställda lönerna som kommer att 

bli någonstans mellan 5-7 miljoner att hantera under de närmaste åren.  

Det är oftast investeringarna som man pratar om och att det är de som 

kommer att gröpa ur vår likviditet och ja, det kommer de att göra. Men sam-

tidigt, om man har varit med några år i det här arbetet, så inser man att vi all-

tid har haft mera pengar budgeterat för trafikavdelningen än vad man kunnat 

göra av med. Det är för att vi har en väldigt smal förverkligande kapacitet på 

de här områdena inom vår förvaltning. Vi har det nu och vi har haft det histo-

riskt. Om ingenting dramatiskt sker, om vi köper en ny färja eller gör någon-

ting sådant, då rasar det. Annars finns det en naturlig tröghet i det här som 

man också måste beakta när man gör de här bedömningarna och prognoser-

na.  

Det som jag har reagerat på, fru talman, är samma sak som ltl Runar 

Karlsson gjorde med reserveringen. Jag tycker att den vilseleder Ålands be-

folkning och också lagtinget. Det verkliga resultatet är 5,8 miljoner. Jag har 
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förståelse för att man vill hantera de s.k. PAF-pengarna - därför att det är 

inga riktiga pengar - inne i systemet. Det är pengar som snurrar runt. Att man 

återför dem till geriatriska känns för mig riktigt.  

Det som inte känns riktigt är att man tar upp reserveringen för Vårdöbron. 

Jag tycker att Vårdöbron är ett jättebra projekt och det ska förverkligas. De 

pengarna kommer att gå ut om 2-4 år, alltså de miljoner som det kommer att 

kosta. Men det som man för in här nu betyder att man under 70 år kommer 

att avskriva de här tio miljonerna, minskade avskrivningar. Det känns lite 

främmande. Jag vill förklara varför.  

Jag har varit med om den här förändringen av budgeteringssystemet under 

den förra perioden. Ett av huvudsyftena med förändringen var det som sades 

tidigare, att vi vill ge ålänningarna en korrekt bild av vår ekonomi och hur det 

ser ut. Vilka pengar kommer in och vilka pengar går ut. Den riktiga bilden är 

nu att vi har fått en ökad avräkning och att vi har fått en betydligt större 

skattegottgörelse än vad man trodde för ett år sedan.  

Det som jag tror är viktigt framöver, fru talman, är att man tar en diskuss-

ion med ÅSUB och satsar lite resurser på att skapa ett prognosinstrument 

som blir lite bättre när det gäller skattegottgörelsen så att vi kan ha en jäm-

nare linje. Vi måste erkänna att vi träffade ju inte ens tavlan det här året med 

den prognos som gjordes och den verklighet som nu faller ut. Så borde vi inte 

ha det när vi har så allvarliga saker som samhällsekonomin som vi ansvarar 

för. Det är ingen kritik mot ÅSUB, därför att de har inte har jobbat med det 

här eftersom det inte har funnits någon sådan beställning. Däremot så tycker 

jag att ni borde göra en beställning från landskapsregeringens eller från lag-

tingets sida så att man får en långsiktighet också i detta.  

Fru talman! Jag vill ge beröm för hanteringen av pensionsfonden och att 

man sätter in ytterligare 2 miljoner där. Det är en klok investering som man 

gör och som ger en bra avkastning i förlängningen. Den utmaningen som vi 

har, att vi måste ta de här trappstegen upp till en högre nivå, så är precis 

samma sak som med jämställda löner, att det är utmaningar som vi har fram-

för oss.  

Fru talman! Det som jag kanske hade önskat lite mera diskussion och tan-

kar om inför framtiden är hur man tänker hantera - inte PAF som sådan, det 

lever ju sitt liv - det stora kapital som de facto finns inom PAF. Det finns en 

kassa där.  

Vi hade ganska mycket diskussioner under förra budgetbehandlingen, åt-

minstone i finans- och näringsutskottet, men vi ser inte så mycket spår av det 

här. Det är viktigt för PAF att man har tillräckligt mycket pengar för att man 

ska kunna sköta sin verksamhet och att man ska kunna göra investeringar. På 

den nivå som kassan ligger idag, så är det nog också till väldigt stor del en 

viktig pusselbit i den ekonomi som landskapet ska hantera, inte minst för att 

sköta likviditeten så att vi slipper att gå till banken från landskapets sida när 

man gör olika investeringar.  

Vi ska komma ihåg, att när man som spelare spelar på PAF så sätter man 

in en euro och då satser man för välgörande ändamål på Åland. Man satsar 

inte för att man ska göra stora investeringar ute i världen. Här tror jag att vi 

också har en diskussion som behöver föras mellan landskapsregeringen som 

ägare och PAF och hur man ska hantera kommande investeringar. Ska det 

vara med det kapital som man har tjänat in eller ska man finansiera, precis 

som normala företag finansierar sina investeringar. Jag tror att man kanske 
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skulle göra en ännu bättre riskbedömning i det fallet. Nu blir det så att man 

finansierar eventuella företagsinköp med pengar som människor har satsat 

och där man har trott att pengarna går till välgörande ändamål på Åland.  

Det här är en lite knepig diskussion som jag har fört med mig själv under 

årens lopp och som inte är alldeles lätt att hantera, men jag tror att vi behöver 

göra det. Därför att de här beloppen som finns är så väldigt stora just nu och 

kan sannolikt också växa om det sköts på ett bra sätt. För PAF är en väldigt 

viktig ekonomisk generator i vårt ekonomiska system. Jag tror att det får 

räcka för min del herr talman.  

Jag vill avsluta med det som jag började med. Jag tycker att diskussionen 

börjar bli mera balanserad när det gäller landskapets ekonomi och att den är 

betydligt mera hållbar än vad man gav sken av för ett år sedan och det tycker 

jag att vi kan vara glada för som ålänningar. Skattegottgörelsen som sådan, 

det har varit mycket fokus på att det är en temporär inkomst men de facto så 

är det en del av den ekonomiska uppgörelse som gjordes när det här systemet 

sattes i kraft år 1993. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Nu är diskussionen och tonläget från Centern betydligt 

hovsammare än vad det var tidigare. Det här med PAF-snurran, som vi 

lite lättsamt kallar det, så har ju de synpunkter som vi har fört fram fått 

gehör också hos Centern och det är bra.  

Skattegottgörelsen rusade upp i taket och det får vi alla vara glada för. 

Ett genomsnitt sedan systemet infördes säger att intäkterna har varit på 

13,5 miljoner euro. Skulle vi ha hållit oss på det totala genomsnittet jäm-

fört med vad det blev och skulle vi inte ha haft PAF-snurran så skulle vi 

ha varit tillbaka till underskottet på 12,1 miljoner euro som jag pratade 

om. Det här kan variera väldigt mycket men vi kan inte bygga upp en be-

stående drift på de temporära höjningarna. Framförallt inte på återbud-

geterade intäkter från PAF-snurran. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Harr talman! Det är jag den första att hålla med om - och där behöver vi 

få en lösning som är bättre än den vi har idag - att PAF-pengarna som 

kommer in i landskapets budget borde vara som en vanlig dividend så 

att vi skulle slippa de här konstgjorda verksamheterna som vi sysslar 

med nu. Det är helt onödigt.  

När det gäller skattegottgörelsen så ska man komma ihåg att skatte-

gottgörelsen är ett relationstal. Det är relationen mellan den åländska 

och den finländska ekonomin som sådan. Då måste man göra den be-

dömningen att - om vi tar 2017 och 2018 framåt och de budgeter som 

ska göras då. 2016 som kommer att ligga som grund för nästa skatte-

gottgörelse har relationen mellan Finlands ekonomi och Ålands eko-

nomi förändrats på något sätt jämfört med 2015. Det kanske den har 

gjort, men min bild är att det nog är ganska lika. Vi har en betydligt 

bättre situation och ett bättre sysselsättningsläge här på Åland. Det är 

just därför som vi hela tiden faktiskt måste föra en aktiv politik och det 

tycker jag att landskapsregeringen gör. Att vi ska hålla alla i arbete, det 

är det som gör att vi håller den här skillnaden mellan den finländska och 

den åländska ekonomin. 
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Talmannen 

Tiden är ute! 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack herr talman! Arbetet med att förnya både budgetprocessen, bud-

getboken och affärsbokföringen är ju en process som inleddes redan un-

der tidigare mandatperiod och som vi nu har sett en utveckling av i bud-

getbok efter budgetbok och likaså följer den här bokföringen också 

samma principer.  

Det är sant, det som tidigare nämndes, att socialdemokraterna kraf-

tigt har drivit det här med att få en affärsbokföring för landskapets del 

för att bättre få ett grepp om helheten. Som här har sagts så är det PAF-

medlen som fortfarande inte är förenliga med de normala affärsbokfö-

ringsprinciper vi har.  

Det som ltl Nordlund sade och som jag tycker att är intressant är om 

man kan utveckla någon typ av instrument som bättre kan förutse flit-

pengens nivå och kanske gärna koppla den till samfundsskatterna. Det 

är ju en första indikator på att något positivt händer, när de ökar i 

kommunen. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Ja, jag tror att man måste ge det uppdraget till ÅSUB och 

att man satsar lite mänskliga resurser på att tänka igenom hur ett sådant 

prognosinstrument skulle kunna se ut. Det är en väldigt viktig del. Nu 

har det gått uppåt men vi måste också vara medvetna att det kan gå 

neråt och då är det viktigt att vi vet det någorlunda i god tid. 

Jag tycker inte att det borde vara omöjligt eftersom det handlar om 

historiska data. 2017 års skattegottgörelse är ju den verklighet som var 

2015. Jag tror att det är fullt möjligt men det kommer att kräva lite ar-

bete. Det skulle ge en bättre stabilitet till vår budget och den budgetdis-

kussion som vi har. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ingrid Johansson 

Talman! Efter gårdagens debatter och diskussioner kan jag konstatera att re-

geringsblocket inte är ensamt om att vara tacksam över det arbete och den 

handlingskraft som regeringen visar i sin budget när det gäller ekonomiskt 

ansvarstagande. Jag vill också poängtera att samarbetet över ideologigrän-

serna är viktigt i det här sammanhanget. Det är fruktsamt att ha ett ideolo-

giskt brett samarbete. Det betyder att hela Åland representeras och det bety-

der att olika intressen tas till vara. 

Personligen har jag arbetat tätt med minister Valve och jag har sett prov på 

ett starkt och lyssnande ledarskap där alla får komma till tals.  

Talman! ”Landskapets ekonomi och kommunernas ekonomi går inte att 

särskilja” står det i budgetens ingress. Det är sant och riktigt, inte heller går 

det att separera Ålands ekonomi från Finlands eller Finlands ekonomi från 

den globala. Vi lever i tider där vi oroas för stora krig samtidigt som barna-

dödligheten är lägst någonsin. Vi lever i en tid där den europeiska ekonomin 

är orolig samtidigt som den andel som de allra fattigaste utgör minskar. 
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Landskapsregeringen följer den globala utvecklingen och anpassar Åland till 

vår omgivning och tar ansvar.  

Kolleger! Under lagtingets öppnande fick vi lyssna till orden ”jorden tillhör 

inte oss, vi tillhör jorden”. Vi har alltså ett ansvar för kommande generation-

er. Vi har ett ansvar att ställa om och tillgodose kommande generationers be-

hov. Vi lever i en tid med svag ekonomisk tillväxt och personligen är min 

övertygelse att vi måste anta denna tillväxtnivå som det ”nya normala”. Det 

finns inte resurser på jorden för att våra regioner ska ha en hög fortsatt till-

växt, särskilt om vi tar i beaktande att vi har ett gott ekonomiskt utgångsläge 

och redan idag en hög konsumtion.  

Talman! Jag vill därför diskutera hållbarhetsarbetet. En av anledningarna 

till att jag ville sitta i finans- och näringsutskottet är att jag brinner för håll-

barhetsfrågor. För sist och slutligen handlar hållbarhetsarbetet om finansfrå-

gor, helt enkelt hur vi fördelar resurser. Därför är jag oerhört glad över de 

skrivningar som finns under Finansavdelningens kapitel där det sägs att: ”Fi-

nansavdelningens övergripande målsättningar är en offentlig budgete-

konomi som med beaktande av de sociala och ekologiska dimensionerna av 

hållbar utveckling är i ekonomisk balans” och också ”att budgetförslag och 

annat beslutsunderlag ska vara sådant att det främjar beslut som står i 

överensstämmelse med visionen och principerna för en hållbar utveckling 

samt … ”.  

Jag kan bara konstatera att landskapsregeringen och finansministern har 

helt enkelt fattat grejen med hållbarhetsarbetet! Tack talman! 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Tack ltl Johansson för ett intressant anförande. Jag håller inte 

riktigt med om det som sägs, att Finlands ekonomi och Ålands ekonomi 

är så väldigt nära förknippande med varandra. Helt enkelt därför att vi 

har helt olika strukturer i vårt samhälle. Finland har gått kräftgång nu 

ett antal år. Exportindustrin flyttar, strejkerna avlöser varandra, arbets-

lösheten stiger och regeringen har svårt att få bukt med hållbarhetsgapet 

medan vi här på Åland har full sysselsättning och våra bolag går som tå-

get och genererar därmed pengar till Åland. Därför håller jag inte riktigt 

med om det som ltl Ingrid Johansson sade, att vi går exakt hand i hand. 

Jag tycker nämligen inte att vi gör det. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack talman! Jag tycker inte, som vtm Thörnroos, att vi kan separera 

våra ekonomier. Det är trots allt så att klumpsumman är beroende av de 

intäkter den finska staten får. Det är klart så att skulle Finland idag vara 

i ett strålande ekonomiskt läge så skulle vi knappast ha fått nej till vind-

kraft och vi skulle säkert ha lyckats ro en förbättrad klumpsumma i 

hamn. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Tage Silander 

Herr talman! När vi efter valet för ett år sedan utformade regeringsprogram-

met så ägnade vi ekonomin berättigad uppmärksamhet. I regeringsprogram-

met kunde man då som nu läsa följande ”Ekonomin är ramen för hela det 
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politiska fältet. En god offentlig ekonomi är en grundförutsättning för stabi-

litet, för reformer och för utveckling av självstyrelsen.” Den tesen, och den 

åsikten, gäller givetvis fortfarande. 

Så hur ser då landskapets uthålliga ekonomi ut, och framförallt, hur ser 

den uthålliga resultatutvecklingen ut?  

Herr talman, för att få ett bra grepp om hur utvecklingen av det uthålliga 

resultatet ser ut är det skäligt och rimligt att vi exkluderar extraordinära pos-

ter och reserveringar och därtill tar hänsyn till åtminstone några eller någon 

av de resultatposter som har förändrats. 

I budgeten för 2017 redovisas ett resultat på 5,9 miljoner euro, före redovi-

sade extraordinära poster och reservförändringar. Motsvarande resultat i 

budgeten för 2016, innevarande år, uppgår till ett minusresultat på 17,7 mil-

joner euro. Det handlar med andra ord om en budgeterad resultatförbättring 

på hela 23,6 miljoner euro. 

Det mest speciella med budgeten för år 2017 är den stora skattegottgörel-

sen på hela 23 miljoner euro. För de tre senaste åren, före innevarande bud-

getår, kunde vi redovisa en skattegottgörelse som i medeltal uppgick till drygt 

7 miljoner euro. För 2016 har vi budgeterat knappt tio miljoner euro. 

Är det då rimligt att räkna med att vi ska få i storleksordningen 23 miljoner 

euro per år i skattegottgörelse de kommande åren? Den frågan kan jag inte 

svara på, men för att nu inte blåsa upp förväntningarna så är det - tills vi vet 

mera - rimligt att iaktta viss försiktighet och förslagsvis sätta beloppet till 10 

miljoner euro. Allt över det kan i det här skedet betraktas som extraordinärt. 

Dessutom kan man, om man så vill, justera förändringen i uttaget från 

pensionsfonden på 2,0 miljoner euro och det positiva resultatet av den s.k. 

PAF-snurran på 6,7 miljoner euro. Då skulle vi i stället för det nu redovisade 

resultatet på 5,9 miljoner euro redovisa ett mera verkligt minusresultat på 

11,8 miljoner euro som mera rättvist kan jämföras med det budgeterade mi-

nusresultatet för 2016, som alltså uppgår till minus 17,7 miljoner euro. Då 

handlar det i stället om en någorlunda jämförbar resultatförbättring på 5,9 

miljoner euro, som alltså har åstadkommits genom ”svett och tårar” som det 

benämndes i gårdagens plenidebatt.  

Men nu har man förstås redovisat och i budgeten resultatfört samtliga 

dessa i det närmaste extraordinära poster som sig bör, och det budgeterade 

resultatet utgör som sagt 5,9 miljoner euro före extraordinära poster och re-

serveringar. Bra så.  

Efter detta har man i budgeten gjort en större reservering på 18,0 miljoner 

euro som man har vikt för kommande investeringar. Det är knappast något 

fel direkt i det förfaringssättet, även om det heller inte, enligt min mening, 

hade varit nödvändigt. Vi blir nämligen varken rikare eller fattigare oavsett 

hur vi redovisar.  

Gör man som man har gjort i budgeten att man gör en reservering på 18,0 

miljoner euro blir resultatet i resultaträkningen minus 12,1 miljoner euro. Det 

får som följd att det egna kapitalet i balansräkningen minskar med motsva-

rande summa samtidigt som man redovisar en reservering om 18,0 miljoner 

euro på balansräkningens passiva sida. Summan av dessa belopp är en till-

gång på 5,9 miljoner euro. Om man inte hade gjort någon reservering hade 

hela det budgeterade resultatet om 5,9 miljoner euro tillförts det egna kapi-

talet direkt. Med andra ord har det ingen som helst betydelse för hur vi redo-
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visar beloppen, annan än möjligen psykologisk. Vi är precis lika rika eller fat-

tiga oavsett. 

Däremot tycker jag att man kan konstatera att det uthålliga resultatet, en-

ligt min enkla uträkning, faktiskt är så gott som lika stort som det minusre-

sultat som har noterats i budgeten. Detta i sin tur indikerar att det ännu inte 

är slut med ”svett och tårar” utan att fortsatta ansträngningar givetvis måste 

till för att ytterligare successivt förbättra resultatet. 

Herr talman! Några små saker ytterligare om uppgifterna i budgetboken. 

För det första redovisningen av PAF-medlen är inte optimalt pedagogisk i 

nuvarande utformning - om man är snäll. Jag är glad att finansministern har 

aviserat förändringar härvidlag. Vi måste komma till en situation där vi in-

dexför det belopp vi tar ut, om man så säger, som dividend från Ålands Pen-

ningautomatförening och sedan använder medlen trots det enligt någon sorts 

reglemente. Man använder medlen till de saker som medlen är avsedda för, 

även om jag, i mina stunder, kan tycka att allt vi gör i det här sammanhanget 

är allmännyttig verksamhet. 

För det andra. När man nu väljer att göra en större reservering, i det här 

fallet 18,0 miljoner euro för vissa investeringar, får det inte gå så att dylika 

investeringsobjekt slipper undan kostnaderna motsvarande de avskrivningar 

som skulle ha belastat investeringsobjektet. För den del av investeringarna 

som finansieras med reserveringarna. Det vore orättvist mot andra investe-

ringar.  

För det tredje. Den indikativa investeringsöversikten i bilaga I kunde gott 

utvidgas att även omfatta annat än byggnadsprojekt. Detta för att ge oss en 

bättre helhetsbild och de här sakerna kommer vi att beröra i finans- och nä-

ringsutskottet naturligtvis. 

En sak som jag också har reagerat på när man ser på resultaträkningen är 

att största delen av avskrivningarna synbarligen inte är fördelade på investe-

ringsobjekten utan det kommer som en klumpsumma i slutet på resultaträk-

ningen och det borde man samtidigt passa på att justera om så är möjligt. 

Den sista saken som jag bara noterar här som ett litet frågetecken, ef-

tersom jag berörde ärendet också när vi diskuterade tilläggsbudgeter.  

Uppgifterna gällande antalet anställda förbryllar. I bokslutet för år 2015 

anges att antalet anställda uppgår till 984 personer. I denna budget anges på 

sidan 36 i de allmänna motiveringarna att antalet uppgår till 1 675 personer. 

Här finns någonting att reda i när vi träffas i finans- och näringsutskottet.  

Sedan har det här idag diskuterats frågan om man ska ta upp någon sorts 

reserver för t.ex. de jämställda lönerna, det som ska betalas längre fram. En-

ligt min mening så ska man akta sig för sådant. Det är mycket bättre att skapa 

ett bra resultat - jag märkte att också finansministern var inne på det - som 

gör att vi kan stuva in pengar i det egna kapitalet och som vi använder när vi 

sedan behöver det, bl.a. för jämställda löner.  

Herr talman! Jag vill slutligen, som representant för Moderat Samling, 

ändå framhålla att innehållet i budgeten är väldigt bra, och att de oklarheter 

som ändå alltid kan förekomma med stor iver och med stort intresse kommer 

att redas ut i finans- och näringsutskottets behandling av budgeten. Tack herr 

talman! 

Talmannen 

Tiden är ute! 
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Ltl Roger Nordlund, replik 

Tack herr talman och tack ltl Silander för ett bra analyserande och reso-

nerande debattinlägg som man till största delen kan skriva under på fak-

tiskt. 

Det som jag begärde replik på var diskussionen kring skattegottgörel-

sen och hur man ska hantera den. Det är ju egentligen ett ganska sinn-

rikt system som vi har, med avräkning och skattegottgörelse. Är det så 

att skattegottgörelsen skulle minska under kommande år så gör den det 

av två orsaker. Det ena kan vara för att vårt näringsliv går sämre och det 

andra skulle vara att Finlands näringsliv går bättre. Men om Finlands 

ekonomi går bättre då stiger i stället avräkningen, den stora klump-

summan. Dit jag vill komma är att det är livsviktigt för Åland att vi ska 

kunna ha en bra ekonomi och att vi sköter vår näringspolitik på ett så-

dant sätt att vi har ha full sysselsättning och har företag som går bra. Då 

kommer vi också att ha landskapets ekonomi i skick. 

Ltl Tage Silander, replik 

Tack herr talman! Ltl Roger Nordlund säger att han håller med i nästan 

allt som jag anförde. Jag kan kontra med och säga att jag håller med ltl 

Nordlunds anförande till 100 procent.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund 

Tack herr talman! Jag anhöll om ordet för att jag är lite bekymrad över ut-

vecklingen av landskapets ekonomi på kostnadssidan. Om vi går tillbaka till 

år 2008 så hade vi en total kassa med utjämningsfonder på 170 miljoner och i 

slutet av år 2017 - enligt budgetförslaget - så har vi en kassa på 31 miljoner, 

om jag inte minns totalt fel.  

Vad visar det här? Ja, det visar att vi lever över våra tillgångar. Vi har sakta 

men säkert tärt på vårt eget kapital och idag börjar vi snart ha kassan på noll. 

Skulle vi förverkliga alla projekt som är budgeterade, så skulle vi nästan 

måsta gå och låna.  

Som jag tidigare sade i mitt anförande så oroar den här utvecklingen mig. 

När man tittar på utvecklingen av kostnadssidan för landskapet och hela ti-

den ser hur kurvan ökar och ser att intäktssidan inte hänger med, då vet den 

som kan räkna lite, att det inte brukar gå ihop. 

Vad ska man göra åt det här? Ja, man ska titta på möjligheterna att få ner 

kostnaderna för landskapet. Jag vill i varje fall ge ett visst beröm till finans-

ministern och till landskapsregeringen att man börjat titta på kostnaderna för 

skärgårdstrafiken. Man säger att man överväger en totalentreprenad för vissa 

linjer och vad jag har förstått så handlar det delvis om Degerby – Svinö. Det 

tycker jag att är bra och man ska ha beröm för det. Men landskapsregeringen 

är litet försiktig i skrivningarna eftersom man skriver att man ska överväga, 

man skulle ha kunnat säga att man ska införa en totalentreprenad.  

Vad innebär det då? Ja, det skulle innebära att vi inte har någon kostnad 

för färjeanskaffningar på framtiden utan entreprenören står för de kostna-

derna. Med den klausul som man också hade i skrivningarna i budgeten, om 

återköpsrätt, så tror jag att alla entreprenörer skulle finna en säkerhet att gå 

in i en sådan totalentreprenad. Men då måste man sätta det på en sådan tid 
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att det går att få en lönsamhet för den entreprenör som åtar sig entreprena-

den. Jag ska återkomma ytterligare vid presentationen av motionen när det 

gäller att förbättra färjeturen till Föglö, men det tar jag då.  

Det som jag och vi i Ålands Framtid saknar, och det som har blivit sämre 

och sämre, är att det inte finns några nyckeltal. Vi har många gånger påpekat 

det här i budgetdebatten, ja nästan så länge som jag har suttit i lagtinget, att 

vi måste få fram nyckeltal i budgeten för att lättare kunna se hur verkligheten 

är. Det finns ingen tjänstetablå, den har också fallit bort ur budgeten. I årets 

budget - jämfört med den som vi antog i fjol - så finns det heller inga redovis-

ningar över långsiktiga investeringar för landskapet och inte för kommunerna 

heller. Det är svårt för en lagtingsledamot att sätta sig in i vad som är på 

kommande när man inte har en långsiktig översikt över investeringarna och 

vad det är som man ska prioritera, ifall man vill skriva motioner. 

För att ytterligare förbättra möjligheten för intäkter så skulle jag vilja att 

landskapsregeringen skulle fundera på att, åtminstone i nästa budget, införa 

konkurrensutsättningar också för vägtrafiken och underhållssidan. Jag har 

många gånger ivrat över utmanarrätterna. Det har funnits i två regeringspro-

gram nu men vi får väl glömma snart att hålla på och upprepa oss, det börjar 

bli lite tjatigt. Jag säger inte att det blir bättre och billigare att konkurrensut-

sätta, men det vet man inte om man inte prövar. Om man inför en konkur-

rensutsättning av vägtrafikens underhållssida, så måste man lägga ut sådana 

anbudsförfrågningar som entreprenörerna också kan räkna på. De måste vara 

i en sådan storleksordning att det lönar sig för entreprenörerna att investera 

och att räkna på dem. Annars blir det så att vi själva får sköta om underhålls-

sidan. På sikt tror jag att de här åtgärderna är något som skulle komma att 

förbättra kostnadssidan för landskapet. I och med det skulle det också bli lät-

tare att få en budget i balans.  

När det gäller ltl Silanders sifferbollande med resultaträkningen så tycker 

jag att det är tekniska delar. Det är egentligen ingenting som förändrar den 

totala penningsumman utan det är bara ett tekniskt bollande.  

I den bransch som jag lever - jag har varit jordbrukare och företagare - har 

det alltid förekommit reserveringar. Jag har alltid gjort reserveringar för in-

vesteringar före jag har gjort själva investeringen. För mig är det här inget 

främmande utan det är ett normalt beteende. Det tror jag att många andra 

privatföretagare sysslar med också.  

En vägkost på vägen som jag vill ge landskapsregeringen - var inte så för-

siktiga att pröva olika sätt för att få ner kostnaderna när det gäller det som 

landskapet står för idag. Vi har fastighetsverket som är en stor organisation i 

dag och som sköter underhållet av fastigheterna. Där finns det också möjlig-

heter att pröva olika lösningar genom att bjuda ut underhåll och liknande på 

anbud och på det viset få ner kostnaderna. Det räcker med det här. Tack. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Den här landskapsregeringen tar verkligen tag i ekonomin 

och det syns i resultaträkningens verksamhetsbidrag. Skillnaden mellan 

intäkterna och utgifterna, och allt som landskapsregeringen är med och 

finansierar, sjunker med nästan 3 miljoner euro, trots att vi tar ut 2 mil-

joner euro mindre ur pensionsfonden och trots att vi budgeterar enligt 

TEHY-strejkens avtal om en höjd årskostnad för löner för 2 miljoner 
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euro. Det har verkligen skett en kostnadsminskning men mycket arbete 

återstår.  

Utmanarrätterna - landskapsregeringen har enats om att vi ska stifta 

lagar om upphandling både över EU:s gränsvärden och under. Angå-

ende utmanarrätten så utreder och överväger vi om den ska ingå som en 

del i upphandlingslagstiftningen där vi får en lag som talar om hur man 

ska utmana offentlig verksamhet. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Brage Eklund, replik 

Herr talman! Det gläder mig att finansministern är inne på rätt spår och 

jag förstår att det finns en viss övergång. Men i och med att detta före-

kommit i regeringsprogrammen för två regeringar, så börjar man liksom 

bli lite obstinat och fundera när utmanarrätterna ska prövas, eftersom 

det står skrivet. Det gläder mig att man tänker vidta åtgärder.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Jag har väl inte riktigt full samsyn med ltl Brage Eklund vad 

gäller investeringsreserveringar. Min fråga är därför om ledamoten i sitt 

privata värv - som han tidigare nämnde - brukar göra investeringsreser-

veringar, trots att verksamheten som sådan uppvisar ett negativt resul-

tat? 

Ltl Brage Eklund, replik 

Ja, det är ju hur man bollar med siffror, tänkte jag säga, för att få ett ne-

gativt resultat. Nej, jag har aldrig haft ett negativt resultat i min verk-

samhet. Det är väl därför som jag har gjort investeringsreserveringar. 

Men hade man gjort den andra vägen här också så hade man kunnat få 

ett plus.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mikael Lindholm 

Herr talman! Landskapsregeringen har lagt sin budget för 2017 och där finns 

det positiva saker samt sådant som man kan ifrågasätta. T.ex. ett ungdoms-

hus är något som jag stöder och tycker att är positivt.  

Det som jag ifrågasätter är när regeringen går ut och säger att de inte 

minskar landskapsandelarna för 2017 - vilket i och för sig är lovvärt med 

tanke på det ekonomiskt ansträngda läget - för att i nästa mening säga att de 

inte tänker kompensera kommunerna för konkurrenskraftpaketet. Det bety-

der att kommunerna måste hitta egna lösningar för att klara av differensen 

mellan inkomstskattebortfallet och minskningarna i utgifterna för semester-

ersättning och ökad årsarbetstid.  

I riket har kommunerna ersatts för detta paket men på Åland lämnas 

kommunerna utanför systemet. Det hade varit lättare att se konsekvenserna 

för de olika kommunerna om man tydligt hade visat hur nedskärningarna 
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kommer att slå i olika kommuner på grund av sänkningen av landskapsande-

larna.  

Om vi dessutom betänker att det har aviserats om drastiska sänkningar av 

landskapsandelarna till kommunerna från och med år 2018 så undrar jag om 

detta är ett sätt att få kommuner med svagare skattekraft på knä för att på så 

sätt komma i mål med kommunstrukturreformen.  

Regeringspartierna säger att de demokratiska faktorerna gör att vissa 

kommuner inte kommer att klara sina åtaganden på sikt, vilket gör en kom-

munreform nödvändig. Jag förstår inte hur en kommunreform ska kunna 

minska den totala kostnadsmassan vad gäller demografin. Det är klart att 

man kan minska kostnaderna inom den kommunala sektorn om man ser 

strikt företagsekonomiskt på förhållandena och om de små perifera kommu-

nerna har för små enheter. Att påstå att det går att göra besparingar utan att 

minska på tillgängligheten är att tänja på sanningen. Administrationen ute i 

kommunerna utgör bara några procent av kommunernas driftsutgifter.  

T.ex. med en norråländsk kommun så kommer - enligt demografins regler 

- en majoritet i fullmäktige att utgöras av personer boende i de centrala de-

larna av den nya kommunen. Deras uppgift är att se till att servicen förmedlas 

kostnadseffektivt till kommuninvånarna vilket gör att små kostnadsdrivande 

enheter, som t.ex. Geta och Vårdö, riskerar indragning av skola och barnom-

sorg. En annan aspekt är s.k. hårda värden - som infrastruktur. Om det skulle 

stå mellan en kommunalväg i Långbergsöda eller i Godby, var tror ni att man 

då skulle välja att lägga resurserna?  

Kostnaderna för den demografiska obalansen, på vissa håll på Åland, 

kommer att finnas kvar oberoende om vi är 16, 7, 4 eller en kommun. Vi 

kommer alla att vara med och dela på notan. Därför anser jag att det är upp 

till kommuninvånarna att besluta om man vill ha kvar sin nuvarande kom-

mun eller ingå i en ny och större enhet. Att komma med uttalanden om stora 

inbesparingar med bibehållen service är vilseledande och hedrar inte trovär-

digheten för sagesmännen. 

Herr talman! Vi ska minnas att landskapsandelssystemet är regionalpolitik 

där de svagare kommunerna ska få stöd av de starkare för att alla ska få en 

god service. När det nuvarande landskapsandelssystemet sjösattes skulle det 

indexjusteras för att följa kostnadsutvecklingen i samhället vilket inte har va-

rit fallet under de senare åren. Att sedan gå in och göra ytterligare nedskär-

ningar betyder i klartext att man skjuter över kostnaderna på medborgarna, 

främst i delar av landskapet som redan har det tufft.  Eftersom konkurrens-

kraftspaketet även ska gälla för landskapets anställda och det inte har beak-

tats i föreliggande budget, så tycker jag att det är lämpligt att använda delar 

av denna inbesparing för att trygga kommunernas basservice utan att ytterli-

gare höja skattetrycket för medborgarna. Tack herr talman. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! För mig är en kommun varken mer eller mindre än sina 

invånare. Jag skulle gärna diskutera hur konkurrenskraftsavtalet och de 

planerade skattesänkningarna påverkar invånarna, inte bara kommu-

nerna, eftersom invånarna är det viktiga. Det är människor av kött och 

blod. Konkurrenskraftsavtalet innebär att det införs ett småföretagarav-

drag, vilket gynnar småföretagare ute på hela Åland. Det införs ett ökat 

pensionärsavdrag, vilket i någon mån höjer intäkterna för pensionärer. 
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Hushållsavdraget förbättras, vilket gör det möjligt att renovera hus och 

fastigheter på ett förmånligare sätt m.m.  

Jag tycker att det skulle vara skäl att ni någon gång diskuterar männi-

skan som finns i kommunen och inte bara kommunen själv. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack herr talman och tack minister Perämaa. Jag har ingenting emot 

konkurrenskraftavtalet. Jag tycker att det är bra och det är behövligt. 

Det som jag ifrågasätter är att landskapsregeringen inte går in för 

samma system som staten har gjort så att effekterna för kommunen 

kompenseras. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Herr talman! Ltl Mikael Lindholm nämnde risken att skolorna i rand-

kommunerna läggs ner och nämnde bl.a. Geta skola. Vad jag har förstått 

så har Källbo skola ganska fullt, där finns det mycket elever. Jag ser 

tvärtom också, att man kan få elever från norra Finström till Geta skola. 

Det pratas för mycket om att lägga ner. Vi måste i stället börja se hur vi 

kan utnyttja resurserna bättre och vad vi kan göra för helheten.  

Som jag nämnde i mitt anförande så tror jag inte att det är så många 

som vill lägga ner. Man ska i stället se hur man kan utnyttja resurserna 

bättre. Vi kan effektivera skolorna, vi kan kanske placera elever med sär-

skilda behov i en viss skola, öka kompetenser och på det viset samarbeta 

bättre med personalen. Se möjligheterna och inte bara hoten. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack talman och tack ltl Winé! Det där låter ju bra det. Jag tycker abso-

lut att det är skäl att fundera på det. Vad jag har förstått så har det inte 

funnits några förfrågningar från t.ex. ltl Winés hemkommun Sund och 

att de skulle ha problem med trångboddhet i sin skola. I Vårdö skola har 

vi gott om plats i våra klassrum. Barnen på Prästö skulle kunna ta skol-

taxi till Vårdö i stället.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack herr talman! Tack ltl Lindholm! Ltl Lindholm oroar sig för att ned-

läggning och centralisering är det första som händer vid en kommun-

struktur. Jag måste ställa frågan och jag har sagt det tidigare idag. Det 

har lagts ner nästan 40 skolor de senaste 50 åren på Åland. Vad är det 

som säger att de skolor som existerar just nu, med den här kommun-

strukturen, ska finnas kvar om 20-30 år? Jag ser en kommunstruktur 

som ett sätt att bibehålla servicen, inte att lägga ner den. Ltl Lindholm 

får gärna motbevisa mig med något argument där han lyfter fram på vil-
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ket sätt dagens kommunstruktur gör det möjligt att bibehålla servicen 

till samma kostnad som vi har i dag.  

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack herr talman! Ltl Holmberg säger så där men han har samtidigt sagt 

att vi ska göra inbesparingar i och med kommunstrukturreformen. Då 

måste man ju titta på var det finns att spara. Ja, t.ex. på de skolor som 

inte har tillräckligt stora grupper i sina klassrum. De kan inte få samma 

kostnadseffektivitet som t.ex. Jomala eller Mariehamn eller Källbo. Då 

blir det en naturlig reaktion från ett nytt fullmäktige som ska se till vad 

som är bäst för majoriteten. Då blir det så - kanske inte om fem år men 

kanske om tio år - att risken blir stor att det blir längre skolväg för de 

små barnen som bor längre bort från centrum.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack herr talman! Ltl Mikael Lindholm kritiserar att man inte kompen-

serar kommunerna för konkurrenskraftsavtalet. De facto så var det ju så 

att både Ålands kommunförbund och staden, i samråd med landskaps-

regeringen, sade att den här varianten av lösning från landskapet var 

bättre än det som föreslogs med sänkningen av landskapsandelarna. 

Man var överens om att det här alternativet åtminstone var det bättre av 

två dåliga. Kan ltl Lindholm hålla med om det åtminstone? 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack talman! Tack ltl Petri Carlsson! De uppgifter som jag har fått att är 

att det här avtalet i alla fall är betydligt svårare - framförallt för oss som 

sitter i denna sal och ska diskutera huruvida det är ett bra budgetförslag 

eller inte. Det är mycket svårare att se hur det här slår för en enskild 

kommun. Med det andra avtalet hade vi faktiskt allting svart på vitt hur 

det skulle slå. Därav fick jag faktiskt så pass mycket input att jag tyckte 

att det här var värt att lyfta. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Talman! Ltl Lindholm och jag kommer från små förhållanden båda två, 

från små ögrupper och där är det små kommuner. 

Vad anser ledamot Lindholm att är smärtgränsen för en kommun? 

Det gäller ju att få tillräckligt med folk att ställa upp. Berätta för mig, 

vad är smärtgränsen? 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack herr talman! Och tack ltl Torsten Sundblom! Jag vet inte om jag 

förstod ltl Sundblom rätt. Vad menar ledamoten med smärtgränsen? Är 

det när en kommun inte längre ska vara en kommun, är det det som le-

damoten menar? Jag tycker att det skulle vara förmätet att jag ska svara 

på det. Det känner nog kommunen själv. Är det så att kommunerna vill 

gå samman så har vi, från mitt parti, sagt många gånger att vi ingenting 

har emot en kommunreform där kommunerna själva vill gå samman. 

Det exempel som har förts fram med norra Åland och de tre kommuner 

som där vill gå samman, det är helt okej. Men att vi här uppifrån ska ta 

initiativet mot kommunernas vilja, det tycker jag inte om. 
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Talman! Jag vill börja mitt anförande med att ge en eloge till finans- och nä-

ringsutskottet ordförande, Tage Silander. Jag tyckte att han på ett alldeles 

förträffligt sätt satte orden på det som jag själv inte riktigt klarar av att for-

mulera, dvs. i den här budgeten är det väldigt mycket psykologi.  

”Vi blir varken rikare eller fattigare” sade ordföranden i finans- och nä-

ringsutskottet, oberoende av på vilken sida vi sätter siffrorna. Men den psy-

kologiska effekten ska inte underskattas. Jag vill vara tydlig med att jag inte 

citerade, utan att det var så jag uppfattade hans anförande. Det är sant. Det är 

svårt att gå ut till underlydande myndigheter, det är svårt att gå ut till kom-

muner och det är svårt att förklara för kollegiet, som finansminister, och säga 

att ”nu ska vi spara” när man samtidigt sitter med ett överskott på 6 miljoner. 

Då krävs det en hel del psykologi för att man ska kunna hålla kvar åtstram-

ningshotet över verksamheterna. Inte helt lätt. 

Och inte helt lätt heller är det att se vilka inbesparingar landskapsregering-

en vill göra i framtiden. Var är det man ska spara? I tilläggsbudgeten som vi 

fick i april detta år så framfördes det, med tämligen stora gester, att i budge-

ten för 2017 – då kommer vi att få veta målsättningen och riktningen från 

den här landskapsregeringen. Jag hittar inte riktigt de stora sparmålen här, 

förutom att man försöker rikta sig mot kommunerna och sedan lite här och 

lite där.  

Jag citerar nu ur budgeten på sidan 14 där landskapsregeringen skriver 

”Med beaktande av att osäkerhetsfaktorerna fortsättningsvis är många rö-

rande den ekonomiska utvecklingen för Finland och därmed avräkningsbe-

loppets utveckling, planerar landskapsregeringen i nuläget nivåmässigt lika 

stora inbesparingar för såväl 2018 som 2019, varvid de totala inbesparing-

arna under mandatperioden blir ca 20 miljoner.” 

Min fråga till regeringspartierna och till finansministern är – Var ska dessa 

inbesparingar göras och när kommer vi att få ett indikativt besked till Ålands 

lagting om hur det kommer att ske? Är det Ålands hälso- och sjukvård som vi 

ska spara på, är det skolorna som vi ska spara på eller är det transfereringar-

na till kommunen som vi ska spara på? Jag tycker att det vore klädsamt om 

landskapsregeringen nu faktiskt kan tala om hur den framtida sparkartan och 

vägen dit kommer att se ut. Vi vet också att då man gör en inbesparing - att 

minska på personal, att förändra strukturen i en organisation – att det inte är 

lätt. Det vet vi alla som sitter här. Och punkt två. Det som vi också vet är att 

demokratiska processer tar väldigt lång tid. Därför vore det klädsamt om inte 

bara vi här i lagtinget utan även de enheter som kommer att beröras av detta 

inom en snar framtid kommer att få ett besked var dessa 20 miljoner ska spa-

ras? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Landskapsregeringen har infört en sådan turordning att 

det på våren alla år ska lämnas en tilläggsbudget som innehåller ramar 

för förvaltning, myndigheter och utomstående organisationer som regle-

rar eller säger hurudana budgetförslag de ska lämna in inför ordinarie 

budget. Ram på våren, ordinarie budget på hösten.  
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I samband med tilläggsbudgeten får lagtinget ta ställning till den för-

delning av bördorna som landskapsregeringen föreslår för lagtinget att 

ska synas i nästa budget, precis som skedde nu, det här första året.  

Det som ändå kan sägas inför utmaningarna år 2018 är att konkur-

renskraftsavtalets kostnadsinbesparingar för landskapets del, på över 2 

miljoner i lönekostnader, kommer att finnas tillgodo när sparförslaget 

ska läggas för år 2018. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Ska jag då tolka det som så att det konkurrenskraftspaket 

som ännu inte har rotts i hamn här på Åland, men som rör sig i storleks-

ordningen 2,4 miljoner, kommer respektive enhet att kunna räkna sig 

tillgodo under år 2018? Troligen! Tack. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Britt Lundberg  

Herr talman!  Centern har en budgetmotion nr 27/2015-2016 och ställde re-

dan igår en fråga om varför konkurrenskraftspaketet - som ska börja gälla 

den 1 februari 2017 i enlighet med regeringens tidigare beslut - inte finns med 

i budgeten? Vi hoppas att vi idag lyckas få ett svar på det.  

Om vi synliggör löneskillnaderna så kan vi - som vi har konstaterat flera 

gånger under dagen - konstatera att under november och december månader 

så arbetar kvinnorna gratis i förhållande till männen.  Och sådana förhållan-

den - och det hoppas jag vi är överens om - kan vi inte ha fortsättningsvis.  

Vi föreslår därför i budgetmotion nr 32/2015-2016 att regeringen ska börja 

bygga upp en fond för att säkerställa sitt mål från regeringsprogrammet om 

att landskapet har jämställda löner år 2020. Vi börjar med en grundplåt på 

en miljon men hoppas att regeringen, efter att ha säkerställt en reservering av 

medel som inte finns, prioriterar jämställda löner.  

Herr talman! Jag vill passa på att tacka för jämställdhetsbilagan som rege-

ringen bifogar budgeten. Regeringen har av ÅSUB begärt in statistik som be-

lyser mäns och kvinnors situation inom makt och inflytande, hälsa och brott 

samt brottsoffer. Tidigare år har vi fått ta del av ekonomi, arbetsliv, hälsa och 

livsstil, integration och demografiska förändringar, av alla intressanta områ-

den. 

Inom årets områden belyses frågor som verkligen med konkreta insatser 

går att åtgärda och göra mera jämställt. Vi talade tidigare om ett seminarium 

som regeringen arrangerat om ”genus i vården” och vi har konstaterat att an-

delen kvinnor i vårt parlament är långt ifrån jämställt. Men även kapitlet om 

brott och brottsoffer ger en mycket intressant läsning.  

Jag skulle vilja be finansministern att berätta om sina tankar, efter att den 

här utredningen har tagits fram, om vad man har i åtanke att åtgärda för år 

2017, efter det som redovisas i jämställdhetsbilagan. 

Herr talman!  Vi har redan använt mycket av debattiden till kommunerna 

och deras ekonomi men jag kan ändå inte låta bli att fråga ministern om vad 

man riktigt menar med att ”kompensera i princip?” I budgeten skriver nämli-

gen regeringen att ”man kompenserar kommunerna i princip mot att inte in-

föra någon inbesparing.” Jag undrar om någon av oss skulle känna oss kom-

penserade för något, om man skulle kompensera med någonting som någon 
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säger att de nog hade tänkt göra men inte gör, och i stället att det skulle vara 

kompensationen man får. Slutsatsen är att kommunerna får mindre skattein-

täkter utan att bli kompenserade, något som driver fram ytterligare skatte-

höjningar.   

Jag skulle också vilja be ministern att göra ett genusspan av de här avdra-

gen som införs. Vilka gynnas och vilka drabbas? Kan man se skrivningen ”att 

kompensera i princip” att det betyder att det finns en öppning i formulering-

en?  

Slutligen herr talman! Tre frågor om fastighetsverket, men först ett konsta-

terande. Lönesättningen på fastighetsverket har väckt starka reaktioner inom 

den offentliga förvaltningen!  

Så till frågorna. Vissa internhyror har efter första inkörningstiden för fas-

tighetsverket visat sig vara i det närmaste orimliga, bland annat för Guttorp. 

Hur har justeringen av dessa avancerat?  

Vidare har vissa fastigheter vid Folkhögskolan drabbat verksamheten ne-

gativt. När det uppdagades så skulle fastigheter övertas till fastighetsverket. 

Hur har detta verkställts?  

Slutligen. Det föreslås ett förskott om 4 miljoner av fastighetsverkets över-

skott som en inkomstöverföring till landskapets budget. Eventuellt ska ytter-

ligare medel överföras. Kan ministern redogöra mera för dessa vinstpengar 

och vad de ska användas till? Tack herr talman! 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag tror att det var tio frågor, det ger mig sex sekunder tid 

för varje, så jag väljer att svara på två.  

Vad gäller Guttorp och internhyran där så har fastighetsverket om-

värderat internhyran så att den nu har sjunkit från ca 500 000 till ca 

300 000 euro. Det har skett och det syns också i budgetförslaget.  

Vad gäller konkurrenskraftsavtalets möjliga inbesparingar i lönekost-

nader för landskapets del så gör landskapet på det sättet att vi först in-

täktsför eller kostnadsför saker då det finns ett undertecknat avtal. Vi 

ska konstatera att landskapsregeringen just nu förhandlar om att införa 

samma eller motsvarande löneförändringar som på rikshåll.  

Som jag sade tidigare så kommer den inbesparingen att kunna räknas 

tillgodo i budgetförslagen för år 2018.  

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag får tacka för de svaren så här långt. Jag skulle upp-

skatta om ministern kan välja ett anförande, vilket han har möjlighet 

till, för att också kunna besvara de andra frågorna. Jag upplever att de är 

minst lika viktiga som de som har besvarats. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack talman! Ltl Lundberg pratar om jämställdhet och nämner också 

kvinnors representation i de folkvalda församlingarna. Som jag ser det 

så är just den representationen mycket en partifråga. I mitt parti har vi 

en väldigt jämställd lagtingsgrupp och i regeringsblocket är det väldigt 

jämställt. Däremot ser jag, på oppositionens sida, att det är mindre jäm-
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ställt. I Centerns egen grupp så har man två kvinnor och fem män. Hur 

ser ltl Lundberg på det egna ansvaret i den här viktiga frågan? 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Självklart har vi inom partierna ett stort ansvar för de här 

frågorna. Jag hoppas också att det arbete som avslutades under förra 

mandatperioden, som nu är långt över ett år sedan, skulle få en fortsätt-

ning. Det efterlyser många.  

Det pågår ett projekt inom landskapsregeringen som har försvunnit 

upp i luften känns det som, om man som vi, bara har tillgång till land-

skapsregeringens beslut och till budgeterna. Det har inte redovisats nå-

got slut på detta projekt och det har inte heller presenterats någonting i 

budgeten om någon fortsättning av det. Det var relaterat direkt till kvin-

nor och makt och representation. I och med att det också lyftes i jäm-

ställdhetsbilagan så utgår jag ifrån att det här är en prioriterad fråga och 

då borde det ju också synas i budgeten för 2017. Det är det som är min 

frågeställning.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Stephan Toivonen 

Tack herr talman! Ärade ledamöter! Det tycks bli en kutym att jag håller sista 

anförandet, dessutom det sista i den andra rubriken ”Finansavdelningens 

förvaltningsområde.” Jag har lyckats bocka av två av fyra idag! 

Det som jag först tänkte ta upp är det som jag nämnde igår, de pedagogiska 

delarna i budgetboken. Ltl Silander var inne på en del men också ltl Eklund, 

om jag minns rätt.  

Som jag sade så har det blivit betydligt bättre än vad det var i fjol men det 

finns ännu förbättringsförslag och jag hoppas att vi fortsätter att diskutera 

det också i finans- och näringsutskottet. 

En annan sak, som jag noterar att fortfarande inte finns med är sakordsre-

gistret, när man vill söka efter någonting. Nu kör man med budgetboken i ena 

handen och sedan får man googla via datorn och det känns litet märkligt. 

Sedan har vi den historiska tillbakablicken. När det gäller budgeten så 

finns det bara budget för 2016 och förslag för 2017 men inte bakåt. Samma 

sak i många andra sammanhang. Vi har pratat om hur flitpengen har gått osv. 

och det är inte så lätt alla gånger att söka, så den historiska bakgrunden 

kunde vara lite bättre.  

Sedan hittade jag en del tabeller som kan vara rätt svåra. Jag tog som ex-

empel en som är tydlig. På sidan 79 finns en tabell över ÅHS:s intäkter och 

där man kan se årtal och summorna nedanför och kan läsa ut det väldigt bra. 

Däremot den skattefinansiella utjämningen som visserligen går över många 

år men där det är i princip är omöjligt att läsa vilka summor det är fråga om. 

Där finns det en del att förbättra.  

Sen tror jag nog att rätt många här i salen kanske skulle uppskatta om siff-

rorna i tabellen kunde vara något större. Ibland saknar man det och skulle 

vilja förstora det lite. I tabellerna är det mycket siffror men de är också väl-

digt små. Vi har ju talat om att det gäller att ha tillgänglighet och tillgänglig-

het är ju också att faktiskt att kunna läsa det som finns på ett lätt sätt. Det där 

är små men viktiga saker. För det är ju inte bara de som har varit med länge 
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som ska kunna läsa den här budgeten utan också vi nya och egentligen alla 

utanför denna sal.  

Den andra saken som jag tänkte ta upp är den motion som jag tror att hör 

till det här området, fast jag är inte helt säker på det. Det gäller motion nr 1 

som har rubriken ”Övriga finansinvesteringar” och där landskapsregeringen 

vill ge 800 000 för det. Det står att ”för närvarande utreder landskapet hur 

denna åtgärd ska behandlas ur ett statsstödsperspektiv.” Jag tycker att man 

först kan titta på hur det kan hanteras och när det har blivit godkänt så kan 

man komma med det i en tilläggsbudget. Jag föreslår helt enkelt att den 

stryks i det här skedet.  

Jag hade tidigare några frågor kring det här i lagtinget men fick kanske 

inte något svar. Men vi återkommer med frågorna i finans- och näringsut-

skottet.  Jag kommer att lyssna på svaren. Får jag inte svaren där så får vi väl 

ta debatten här på nytt. Tack herr talman. 

Ltl Britt Lundberg  

Herr talman! Jag avser inte att förlänga debatten något ytterligare, men ef-

tersom det här är en remissdebatt och det är ganska många frågor som har 

ställts här idag och som man inte har kunnat besvara ifrån regeringens sida 

så hoppas jag att finans- och näringsutskottet nogsamt antecknar frågeställ-

ningarna, för att sedan ta dem till behandling så att vi får dem med på nytt till 

debatten och får ett klargörande när ärendet kommer tillbaka från finans- 

och näringsutskottet. Tack. 

Talmannen 

Begärdes ytterligare ordet? Då är debatten om finansavdelningens förvaltningsområde 

avslutad.   

Diskussionen avbryts här och fortsätter i morgon onsdag och då inleder vi med social- 

och miljöavdelningens förvaltningsområde och tar oss sedan vidare genom hela budge-

ten.   

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls onsdagen den 16 november 2016 kl. 09.30. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 

Upprop. 27 ledamöter närvarande. 

Remiss, fortsatt behandling 

1 Förslag till budget för landskapet Åland 2017 

Landskapsregeringen budgetförslag BF 1/2016-2017 
Budgetmotioner BM 1-48/2016-2017 

Debatten avbröts vid gårdagens plenum och fortsätter idag med social- och miljöavdel-

ningens, utbildnings- och kulturavdelningens samt närings- och trafikavdelningens om-

råden. 

Dagens plenum avbryts för lunch cirka kl. 12.00–13.00 och fortgår sedan till dess de-

batten är avslutad. 

Vi börjar med diskussionen om med social- och miljöavdelningens verksamhetsområde. 

Begärs ordet? 

Minister Wille Valve 

Talman! Budgeten för 2017 ger anledning att se lite ljusare på framtiden. I 

denna lunta visar vi med hela handen att den här regeringsbasen tar tag i 

Ålands långsiktiga problem. Det stärker åtminstone min framtidstro.  

Visst har vi fortfarande utmaningar framför oss, men vi kommer att greja 

det här.  

Vi har nyligen haft en spörsmålsdebatt om hälso- och sjukvården och i den 

framfördes en hel del intressanta invinklingar, jag ska inte förfalla till upp-

repningar. Men en lagtingsledamot undrade om vi hade gjort reformarbetet 

inom ÅHS, ifall vi INTE haft ett underskott? Det är en bra fråga.  

Ett svar kunde vara att det oberoende är vettigt att med några års mellan-

rum utvärdera och ställa de stora frågorna som: Hur ska framtidens vård se 

ut på Åland? Vad ska vi ha för vård på våra holmar?  

Helt oberoende av det underskott vi har så finns en utveckling där drifts-

kostnaderna för ÅHS närmat sig 50 procent av den totala budgeten. Är detta 

rimligt, med tanke på vårt övriga välfärdsuppdrag? Hur mycket får vården 

kosta? Jag menar att de här frågorna hade behövt ställas oberoende av un-

derskottet. Det finns flera skäl till det: Den tekniska utvecklingen, med sina 

möjligheter och utmaningar. Det är viktigt att vår utveckling inte ska hämmas 

av t.ex. en onödigt stor IT-skuld. Den åländska befolkningen förändras: De 
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grupper som var utsatta 1996 är inte nödvändigtvis samma grupper som är 

mest utsatta på Åland 2016. 

Den som läser budgeten från sida 155 och framåt kan notera att den här 

landskapsregeringen investerar rejält i vården: 16,7 miljoner euro för att vara 

exakt. Här ryms IT-satsningar, magnetresonanskamera och geriatrisk klinik. 

Datortomograf och ett behövligt nödvattensystem för ÅHS. Det är fråga om 

viktiga investeringar för en effektivare vård och för kvalitetshöjning.  

Samtidigt kan vi notera att det s.k. ”hållbarhetsgapet” minskas med 2 mil-

joner euro, till en följd av nya patientavgifter, effektiveringar och omstruktu-

reringar. Det här är ett jätteviktigt arbete som ÅHS styrelse – och hela ÅHS 

ska ha stor ”cred” för.  

Personligen skulle jag vilja lyfta fram att vi uppnår målen för ÅHS med re-

lativt rimliga effekter. Vi ökar självfinansieringsgraden, precis så som vi till-

sammans beslöt att vi skulle göra i omställningsbudgeten, men vi värnar 

också de grupper som behöver värnas. I det här fallet, barnfamiljer, ensam-

försörjare och barn och ungdomar i ÅHS patientavgiftslag som kommer att 

behandlas som en budgetlag, en bilaga till denna budget.  

Låt oss gå över till den sociala sidan. Här fortsätter arbetet med att sam-

ordna socialtjänsten på Åland, tillsammans med Ålands kommunförbunds 

koordinator. Samtidigt uppdaterar vi socialvårdslagstiftningen som helhet 

där vi lägger grunden för bl.a. ny äldreomsorgs- och handikappservicelag-

stiftning. Att stärka vård- och servicekedjorna mellan kommun och ÅHS 

kommer under 2017 att vara högprioriterat, genom projektet ”Äldres psy-

kiska ohälsa” som strävar till att höja kunskapsnivån och kompetensen inom 

äldreomsorgen.  

Inom området ”Tillgänglighet” har Åland nu lyckats säkra en permanent 

plats i Finlands nationella delegation som nämns i FN-konventionens 33 ar-

tikel, tack vare ett beslut av ministerkollegan Rehula för några dagar sedan. 

Det här är bra nyheter för Åland, det kommer i rätt ögonblick. Det ger Åland 

bättre förutsättningar att jobba än mer med tillgänglighetsfrågorna, när vi 

under 2017 reviderar det funktionshinderspolitiska åtgärdsprogrammet ”Ett 

tillgängligt Åland”. Nästa steg blir att inrätta det i budgeten nämnda ”Råd för 

personer med funktionsnedsättning för landskapet Åland” 

Kampen mot risk- och missbruk kommer att trappas under 2017. Vi ser det 

i hela luntan: polisens prioriteringar, kulturområdet, hälsoområdet. Polisen 

kommer den 1 juni 2017 att få utökade befogenheter vid offentliga tillställ-

ningar att använda knarkhund, vilket landskapsregeringen välkomnar och 

avser förverkliga också på Åland.  

Polismyndigheten har dessutom initierat samarbeten med Sydvästra Fin-

lands polisdistrikt, uttryckligen med fokus på att bli bättre och effektivare på 

att identifiera drogmissbrukare.  

Det viktigaste drogarbetet i social- och hälsovårdsområdet är att vi lägger 

mer resurser på att revidera Ålands handlingsprogram mot risk- och miss-

bruk. Det är fråga om ett långsiktigt arbete där alla goda idéer från alla parter 

måste nu upp på bordet, en del har redan kommit i denna budgetdebatt och 

vi tar vara på dem. 

Landskapsregeringen kommer under 2017 att satsa mycket på förebyg-

gande åtgärder. Attitydarbetet behöver givetvis kompletteras med avskräck-

ande straffskalor för narkotikabrott och relevanta befogenheter till polisen att 

bedriva effektiv spaning. 
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Landskapsregeringen blir en rökfri myndighet vid årsskiftet. Den långsik-

tiga betydelsen av att regeringen fimpar för gott ska inte underskattas. Det är 

jätteviktigt att vi kan vara förebilder för att detta ska fortplanta sig till våra 

övriga underlydande myndigheter på att bra sätt så att vi kan vara stolta över 

det. 

Jag vill nämna reformerna av ÅMHM. Landskapsregeringen avser under 

2017 presentera ett nytt förslag till lag om ÅMHM – en genuint åländsk myn-

dighet som egentligen saknar motsvarighet någon annanstans. Vi avser att 

förverkliga ytterligare förändringar i hälsoskyddslagstiftningen, fortsätt-

ningsvis med målet att uppnå inbesparingar och långsiktigt minskad tillsyns-

byråkrati. Myndigheten ÅMHM följer utvecklingen i Finland och Sverige. 

Målsättningen är fortsättningsvis att införa en ny taxa från 1.2.2017. Den 

kommer i högre grad att utgå från riskbedömningar och egenkontrollsystem. 

 Talman! Avslutningsvis vill jag nämna förverkligandet av det s.k. konkur-

renskraftsavtalet. Det är av stor betydelse för hela det åländska samhället att 

det kan förverkligas under 2017. Landskapsregeringen har ända sedan sitt 

tillträdde förhållit sig positivt till att förverkliga detta på Åland och det har 

stor betydelse för omfattningen av våra kommande sparbeting. Vi har stora 

utmaningar, men om vi alla drar varsitt strå till stacken så grejar vi detta. 

Talman! Jag utvecklar gärna tankegångarna kring de områden där det 

finns ett särskilt intresse och jag ser fram emot den kommande utskottsbe-

handlingen. Tack för ordet. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Tack, herr talman! I våras uttryckte vi i centern oro över narkotikaan-

vändandet, den allt liberalare synen och de ökade brotten med anled-

ning av det. Vi fick ett svar via en insändare från minister Valve, till-

sammans med minister Asumaa och minister Fellman”, att det inte 

fanns någon orsak till oro och att situationen var under kontroll”, fritt 

citerat.  

Vi har nu fått facit; 2016 är ett rekordår när det gäller narkotikabrott.  

Ministern hänvisade till polisen som inte fått några nya resurser, utan 

tvingas omprioritera. Polisen säger själva att vill man verkligen göra 

någonting kraftfullt så behövs förstås mera resurser. På vilket sätt inom 

det sociala området kan vi nu se att det blir krafttag mot narkotikan?  

Minister Wille Valve, replik 

Tack ltl Lundberg. Det var många saker på en och samma gång. Rekor-

dår för narkotika är nog en sanning med modifikation. Jag förmodar att 

ltl Lundberg hänvisade till polisens effektiverade arbete med att lagföra 

narkotika vilket inte riktigt är samma sak. 

 Vi har en undersökning från ÅSUB på kommande, som kommer att 

presenteras inom några veckor, om den senaste utvecklingen inom nar-

kotika området. Några av de saker som ltl Lundberg nämnde bekräftas 

där, bl.a. en liberalare inställning till lättare droger bland våra yngre 

grupper.  

Utöver resurserna som avdelas för revidering av handlingsprogram-

met så kommer vi att prioritera attitydförändrande och förebyggande 

arbete i vår fördelning av PAF-medel. Vi kommer också att införa ett 

sprututbytesprogram som nämns under hälsovårdsbyråns avsnitt och 
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det kommer att utvärderas efter året. Detta uttryckligen för att minska 

smittspridningen, komma åt de tyngsta missbrukarna och få in dem på 

behandling, vilket är väldigt viktigt också i ett helhetsperspektiv.   

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Det gläder mig att avgifterna för barn och unga inom pri-

märvården nu slopas. Personligen hade jag gärna sett att så skulle ha va-

rit fallet även inom specialsjukvården.  

Vad gäller kostnadstäckningen vid ÅHS, den aviserade kostnadstäck-

ningen stiger ju nu från 7 procent till något på 8 procent, men i rege-

ringsprogrammet är det aviserat till 10 procent. När kan vi ålänningar 

förvänta oss ytterligare höjda avgifter vid Ålands hälso- och sjukvård? 

Minister Wille Valve, replik 

Landskapsregeringens avgiftspolitik är inget paket som vi presenterar 

och säger att nu är det färdigt. Avsikten är uttryckligen att följa upp ef-

fekten under mandatperioden, revidera och se till att vi uppnår de mål 

som vi har ställt. Vi har förbehållit oss möjligheten att göra förändringar 

för att vi ska uppfylla målsättningarna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag sympatiserar mycket med minister Valves anförande 

vad gäller sjukvården. Jag är jätteglad att man för den politik som man 

nu för. Jag var en av dem som förra perioden jobbade fram det här av-

giftsförslaget som man sedan i princip kopierade. Jag tycker det är bra 

att man har en högre avgift fast det kanske politiskt är obekvämt, men 

det är av nöden tvunget.  

Jag är också glad över att geriatriska och datortomografi blir av. Jag 

tycket att landskapsregeringen har gjort ett bra jobb, sedan har jag haft 

vissa åsikter om volymen på nedskärningar. Med det om detta.  

Utvecklingen går i rasande takt inom den här branschen. Man har 

följt med under många år. När det gäller geriatriska så har det varit 

dramatiska förändringar från det att man började planera för 6-8 år se-

dan tills idag. Det har också betytt besparingar i investeringskostnader, 

kanske på 5-6 miljoner. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Minister Wille Valve, replik 

Tack ltl Karlsson! Jag uppskattar särskilt ledamotens sakliga förhåll-

ningssätt. Ledamoten följer här en konsekvent linje inom sjukvårdspoli-

tiken, vilket uppskattas. Tack! 

I övrigt instämmer jag också med ltl Karlsson. Det finns utmaningar 

som vi har framför oss på investeringssidan. Till de mera prioriterade 

områdena hör bland annat robusta IT-system på ÅHS, vilket är viktigt 
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med tanke på de tidigare nämnda målsättningarna att åstadkomma 

både effektivering och kvalitetsförhöjning. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Det som bekymrar mig är landskapsregeringens lite sen-

färdighet, som jag uppfattar det, när det gäller att hantera drogsituat-

ionen. Vi fick i våras det svar som ltl Lundberg redogjorde för, att läget 

var någorlunda under kontroll. Med facit i hand så visar det, åtminstone 

enligt polisens utsagor, att det har varit ett rekordår när det gäller dro-

ger och narkotikabrott på Åland. 

Nu har landskapsregeringen två saker att hantera, dels att försöka få 

bort den brottslighet som förekommer. Polisen vidtar åtgärder och de 

ska ha beröm för att de prioriterar på det goda sättet. Men det som be-

kymrar mig nu är att vi antagligen har ett stort antal åländska ungdomar 

som har råkat illa ut och som måste få hjälp att komma ut ur det här 

eländet och träsket som de har börjat vandra i.  

Finns det nu tillräckliga resurser för dessa ungdomar att de får den 

hjälp de behöver så att de kan få ett bra och fint liv i framtiden? 

Minister Wille Valve, replik 

Tack ltl Nordlund! En skriftlig fråga ställdes av ltl Nordlund tidigare un-

der hösten. Landskapsregeringen konstaterade då att vi ser två oroväck-

ande trender. För att sammanfatta dem ytterst kort så är den ena det 

minskade antalet så kallade rena rattonykterheter och ökat inslag av pil-

ler- och knarkfylla. Den andra trenden är att vi ser att bruk av lättare 

droger går ner i åldrarna, vilket jag tror att vi också kommer att få se be-

kräftat i några undersökningar. 

Det finns utmaningar. Det här är ett fält som är föränderligt. Vi 

kommer att behöva en mångfald av olika åtgärder. Det är inte så att vi 

kommer att kunna presentera en patentlösning eller en paketlösning 

och säga; ”nu ökar vi lite resurser här och så är det löst”. Det här är en 

kamp där jag hoppas att alla hjärnor kan förenas både från oppositionen 

och från regeringsblocket i att bekämpa drogerna såsom det fans-

tyg,(ursäkta ordvalet), det är.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Minister Valve nämnde översynen av taxorna på 

ÅMHM. Tidigare förslag med höjningar upp till 300 procent väckte en 

väldig ilska från företagarna. Är förändringarna av taxorna nu mera an-

passade jämfört med omkringliggande regioner, Sverige och framförallt 

Finland? Vi vet att det finns en stor oro och ilska bland företagen angå-

ende taxaförändringarna som förekom då. Är taxorna mera anpassade 

nu eller särskiljer vi oss mycket från Finland? Ur konkurrenssynvinkel 

så blir det en stor nackdel för våra företag att bedriva verksamhet jäm-

fört med företag i riket. 
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Minister Wille Valve, replik 

Tack ltl Eklund för den frågan. Jag ska försöka svara så exakt som möj-

ligt utan att förfalla till byråkratiska.  

Landskapsregeringens politiska mål är att höja avgifterna, men avgif-

terna ska betalas färre gånger, dvs. tillsynsintervallerna får en längre 

längd, vilket är den utveckling som vi också har kunnat se i våra om-

kringliggande regioner. Vi avser inte att höja avgifterna högre än i ex-

empelvis riket. Vi kommer att använda den marginal som finns mellan 

nuvarande avgifter och de avgifter som förekommer i våra i omkringlig-

gande områden för att öka självfinansieringsgraden inom organisation-

en ÅMHM, men inte över det. Jag hoppas att företagarna inte ska finna 

alltför mycket anledning till misstro.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Tack, herr talman! Social- och miljöavdelningen är uppdelad i ansvarsområ-

den. Miljösidan ligger på mig vid sidan av näring och energi och tillsammans 

blir de här beståndsdelarna hållbar utveckling. 

Det är ett stort ansvar och en bred portfölj och det första man måste inse är 

att det här är ett arbete man inte kan göra ensam. Det arbete som nu pågår 

brett och djupt inom ramen för nätverket bärkraft.ax och i enlighet med håll-

barhetsrådets ledning visar att det finns ett engagemang och en vilja i vårt 

samhälle som är stor och som vi kan bygga vidare på. 

Just nu ställer världen om mot hållbarhet. Insikten om att jordens resurser 

är ändliga och att en evig tillväxt och konsumtion inte fungerar är ett uppen-

bart faktum. Världens länder har genom Parisavtalet beslutat att vända rikt-

ning. FNs 17 hållbarhetsmål kräver av oss alla att göra förändringar i våra 

livsmönster, konsumtion och produktion. 

Som FN-s generalsekreterare Ban Ki-moon sade: ”Vi är den första gene-

rationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa kli-

matförändringarna”. Den gamla världens tillväxtbegrepp måste förändras 

och göras miljö- och klimatanpassat. 

Dessa internationella överenskommelser ger mänskligheten hopp, även om 

USAs nya president fortfarande hör till den gamla stammen klimatförnekare 

vilket förstås är illa.  

På Åland vill vi bidra med det vi kan till den globala agendan.  

Lagtinget har bestämt att Åland ska vara ett hållbart samhälle senast 2051. 

Att det finns ett sådant beslut i grunden gör vår process världsunik och därför 

vill man nu att vår hållbarhetsagenda översätts och skickas till FN som ett 

gott läroexempel.  

Men jag tror att vi ska minnas att ålänningarna tar order av politiker och 

potentater vare sig de sitter i lagting, landskapsregering i FN eller i EU. Viljan 

och lusten att arbeta mot ett hållbart samhälle måste komma ur människorna 

själva. 

Den kraften, viljan, i det åländska samhället kommer ur människors starka 

känsla för naturen, till havet och stranden, till blåstången och fåglarna, sko-

gen och vitsipporna. Den värme och kärlek människor känner för naturen är 
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utgångspunkten i vårt hållbarhetsarbete. Den känslan inspirerar och motive-

rar oss enskilda individer, företag, föreningar, näringsliv.  

Jag har också lanserat ordet MILJÖNSAMHET – miljöanpassning och lön-

samhet är två begrepp som ska gå hand i hand. Det är viktigt att man inser att 

hållbar utveckling inte är ett hinder för lönsamhet utan tvärtom. 

Man måste också visa att hållbar utveckling inte är något konstigt. Vi kan 

det redan. Vi har det i vårt arv och vårt ursprung; gammaldags sparsamhet, 

varsamhet om tingen, att ta tillvara naturens resurser, att konsumera klokare. 

Vi kan det redan, vi måste bara väcka till liv det arv och tradition som fanns 

och sätta in den kunskapen i ett nytt, modernt sammanhang och en struktu-

rerad arbetsprocess. Idag kallas det här future fit-business, green growth och 

cirkulär ekonomi. 

Ålands näringsliv har det gemensamma hållbarhetsarbetet med idag som 

en naturlig del i sin näringslivsbarometer. Flera branscher arbetar med om-

ställning och för oss inom det offentliga gäller det att själva bli bättre, utbilda 

oss och fatta långsiktiga hållbara beslut. Det gäller också för oss att definiera 

det offentligas roll i den här processen, ett arbete som kräver ett ledarskap 

som är tydligt, inbjudande och engagerande.  

Det är även mycket fint att producentförbundet leder arbetet med en ny-

skapande livsmedelsstrategi med stark fokus på cirkulering av näringsämnen, 

dvs. hur kretsloppen ska fungera som helheter. Det som idag kan kallas avfall 

tas tillvara och blir ny näring som behövs för livsmedelsproduktion och där 

fosfor och kväve inte ska ut i sjöar och vattendrag och öka övergödningen, 

utan tas tillvara som resurser. 

Sjöfart och flygtrafik regleras internationellt och där har vi ålänningar 

svårt att påverka besluten. Det gäller för oss att jobba med de redskap vi har 

där vi själva kan bestämma och besluta om våra minskningsmål gällande kol-

dioxidutsläpp för biltrafik och transporter.  

Vi har beredskap att bygga ut infrastruktur för elbilar. År 2017 får vi en 

klimat- och energistrategi för målsättningarna framåt för utveckling av vind, 

sol, biogas, projekt pågår om fiskdiesel. Vi har också satsningar i budgeten på 

eldrift av landskapets linfärjor och fartyg.  

Vi har ett skogsprogram med skogen som resurs för uppvärmning, att 

bygga mer i trä på Åland, som jag värnar starkt, och även skogen som uppta-

gare av koldioxid. Även i skogsprogrammet finns mycket värdefull hållbar-

hetspolitik. 

Vi har också kommit vidare med att få Åland som testområdet för ny tek-

nik inom det projekt som leds av CLIC Innovation och där många finländska 

universitet och forskningsinstitut ingår tillsammans med stora företag som 

ABB och Wärtsilä. Åland som ett avgränsat samhälle kan fungera väl som 

testplattform inom förnyelsebar energi och smarta nät. Jag tycker vi jobbar 

med lokala företag som visar ett stort engagemang. 

Den viktigaste miljöfrågan på Åland är alltid vattnet och havet. Nästa år 

kommer lagtinget att få två viktiga lagpaket på sitt bord. ; vattenlagen och av-

fallslagen. När det gäller vattenlagen så är det en total reform. 

Landskapet investerar också i belastningsverktyg, avancerade datamo-

deller som kan bedöma olika vattenförekomsters kvalitet ser ut och därmed 

få ett bättre underlag för hur vattnet runt Åland mår och om man kan tillåta 

mer näringsämnen och var man måste minska. Det här är ett viktigt och nytt 

instrument som utvecklas i samarbete med svenska SMHI. 
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När det gäller dricksvatten och avloppsvatten pågår som bäst viktiga arbe-

ten både inom landskapsregeringen och i samarbete med Ålands vatten och 

kommunerna med en ny VA-plan som troligen kommer att kräva en hel del 

investeringar runt om på Åland för att trygga vattentillgången för alla.  

Det pågår även viktigt arbete med att upprätta skyddszoner för att skydda 

vattentäkter. I enlighet med nya LBU-programmet prioriteras dessa tillsam-

mans med känsliga vikar och miljörådgivning.  

Åland ligger fortfarande långt efter EUs krav när det gäller Natura 2000 

områden. Landskapsregeringen måste leva upp till dessa krav som ställs 

inom unionen. Vi har i årets budget över 200 000 för investeringar i natura 

områden. Det handlar i de allra flesta fall om intrångsersättningar. 

Vi har i dagsläget 2-2,5 procent av landarealen och vi borde sträva till att 

ha 5 procent av landarealen som Natura 2000 områden och 10 procent av 

vattenarealen.  

Förutom de markområden som landskapet redan äger handlar de allra 

flesta om intrångsersättningar genom engångbelopp eller återkommande be-

talning eller arrenden för vissa antal år exempelvis 50 år.  

Det är mycket bra att vi nu har bra fart i det här arbetet och att vi kan visa 

kommissionen att Åland tar viktiga steg framåt.  

Den åländska naturen och biotoperna är helt unika värden, lika värdefulla 

att slå vakt om och skydda som vår kultur och vår självstyrelse och även det 

måste få kosta. 

Herr talman! Det här, bästa lagting, och mycket, mycket annat värdefullt 

miljöarbete pågår i landskapsregeringen under 2017. Tack. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Minister Gunell nämnde vattnet, vårt viktigaste livsmedel. 

Det har gjorts en del indirekt för att skydda våra vattentäkter genom 

miljöstödet för jordbruket och då har det blivit ett automatiskt skydd. 

Men det har visat sig att det inte räcker. Våra ytvattentäkter blir konti-

nuerligt sämre för varje år. Expertisen på Åland börjar bli mycket oro-

liga över hur man ska kunna förse Åland med rent dricksvatten på sikt. 

Hur orolig är ministern för våra ytvattentäkter och vad avser ministern 

att landskapsregeringen kommer att göra rent konkret?  

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack för det. Jag tycker verkligen att det är i sista minuten som vi nu har 

satt igång ett viktigt vattenvårdsarbete. Det är också i enlighet med det 

vattenvårdsprogram som togs under den förra mandatperioden. Ålands 

Vatten jobbar idag väldigt konstruktivt med de här frågorna. Men det vi-

sar sig att vi på Åland har väldigt dålig koll på hur våra vatten- och av-

loppsledningar går, vilket betyder att vi först måste klargöra det. 

Det stämmer, vattentillgången på Åland är en fråga att ta på stort all-

var. Vi har under årens lopp haft för mycket tillrinning av fosfor och 

kväve till vattentäkterna, vilket har varit problematiskt. Nu kommer vi 

starkt att prioritera arbetet med extra breda skyddszoner och miljöråd-

givning så att man kan stoppa det här. Det handlar också om enskilda 

hushåll nära vattentäkter.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Igår i debatten, under finansavdelningens område, sade jag att 

landskapsregeringen har fattat grejen och det klargörs ytterligare idag. 

Landskapsregeringen har förstått vad hållbarhetsarbete går ut på. Man 

har bl.a. kommit till en djup insikt när man pratar om ett ”tillsammans-

skap” och det är grunden i hela hållbarhetsprocessen. 

Talman! Man brukar säga att det krävs vilja, kunskap och mod för att 

skapa förändring. Jag upplever att landskapsregeringen har alla tre de-

larna. Modet kan definieras genom att man har vågat sätta miljö och nä-

ring i samma ministerpost.  

Men vi behöver öka kunskapen ute i samhälle. Det är intressant att 

vicelantrådet lyfte cirkulärekonomi, en fråga som jag personligen brin-

ner för och vill se accelerera. Finner vicelantrådet det möjligt att hålla 

ett informationstillfälle för lagtingsledamöterna för att öka kunskaperna 

bland oss om vad cirkulärekonomi betyder och vilka möjligheter det 

ger?  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Det finns absolut inget hinder. Jag tror att de här frågorna kommer att 

bli väldigt tydliggjorda också i samband med den nya avfallslagen där 

man måste tänka i de här termerna.  

Jag, som har varit väldigt engagerad det här året med ett försök att få 

till stånd ett biogasverk på Åland, ser det som ytterst nödvändigt att vi 

har ett eget lokalt kretslopp där vi tar hand om våra näringsämnen och 

skapar ett biogasverk som också blir en näringsämnesfabrik. Får vi inte 

den uppgörelsen i enlighet med Orkla överenskommelsen så måste vi 

lösa den här frågan på något annat. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! I budgeten föreslås ett anslag om 15 000 euro för att kart-

lägga tumlare. Regeringen skriver att det år 2011 till 2013 fanns tumlare 

i Östersjön. Från åländsk sida har argumentationen konsekvent varit att 

inte finns några tumlare i Östersjön, eftersom de inte kan leva i vatten 

som lägger is. Vad är det nu som har hänt, har vi haft isfria vintrar? Om 

tumlare identifieras så skriver regeringen att man kommer att införa 

maritima skyddsområden. Vilka konsekvenser kommer detta att ha för 

de spillror av fisket som vi har kvar? 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Bästa ltl Lundberg, det har inga som helst konsekvenser för våra fiskare. 

Det här måste göras, kartläggning av förekomsten av tumlare. När det 

gäller de åländska vattnen så är det åländsk behörighet att göra det. Vi 

kan inte överlåta uppgifterna på någon annan, utan vi måste helt enkelt 
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sköta vårt åtagande. Tumlarnas förekomst i våra vatten är mycket säll-

synt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Tack minister Gunell för en väldigt målande bild av 

miljön och de behov och situation som råder. 

När man sätter ansvar på andra och målar upp en bild av hur miljön 

ska vara så bygger det också på att landskapsregeringen själv är trovär-

dig. Det är inte riktigt så.  

I tidningarna läste vi för inte så länge sedan om utsläppen från Gutt-

torp som pågått i ett antal år, jag vet inte hur många. Det är en ansvars-

fråga som landskapsregeringen borde ha följt upp.  

Jag har en motion här om Marsundsbron där miljötillståndet gick ut 

2004. Om det hade gällt en privat person så hade man väl ålagt perso-

nen att riva bron på egen bekostnad, men när det är landskapet som är 

ägare så får det fortgå. Vad tänker landskapsregeringen göra åt det här?  

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Frågan om Marsundsbron lämnar jag över till infra-

strukturen.  

När det gäller Guttorp så hade man en annan syn på miljön år 1979 

när den här anläggningen togs i bruk. Man såg de här träsken som rann 

ut i Lumparn som reningsträsk. Idag har vi en annan syn på miljön och 

vi vill värna de här träsken, de har också ett värde.  

Det investerades ganska stort år 2004 i reningsverk på Guttorp och 

man gick då in för en annan syn på det här. Guttorp följer sitt miljötill-

stånd, men eftersom Guttorps existens har varit oklar under året så har 

inte åtgärder vidtagits i år. Men nu när vi har beslutat att gå vidare med 

utplantering av yngel och odling så betyder det att miljöinvesteringar 

måste göras i Guttorp.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Tack vicelantrådet för en väldigt fin och övergripande presen-

tation.  

Min fråga rör den kommande vattenlagen. I skärgården finns nu en 

stor oro kring huruvida det kommer att vara möjligt att bedriva ett rat-

ionellt och hållbart vattenbruk även i framtiden. Det finns en oro över 

att den planerade lagstiftningen kommer att vara avsevärt mycket 

strängare rent miljömässigt än vad den är våra närområden. Det vore i 

så fall inte ett hållbart beslut för skärgårdsborna eftersom vattenbruket 

är den naturliga möjligheten för att bedriva verksamhet i skärgården.  

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag tror att det här är själva finessen med att ha en minister som både är 

miljö- och näringsminister för man är tvungen att ta båda aspekterna i 
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åtanke och det har vi också gjort när det gäller frågan om det hållbara 

vattenbrukets framtid. 

Den gamla lagen från 1995 innehöll ett stopp paragraf när det gäller 

utveckling av vattenbruk. Jag konstaterar att den lagen inte längre är 

möjlig att använda och där har fiskodlarna själva varit de främsta på-

tryckarna av att det skulle bli en förändring. 

Vi kommer nu, med det här instrumentet som vi upphandlar från 

SMHI, att få en bättre kartläggning av hur vattenförekomsternas till-

stånd är och var man i så fall kan tillåta expansion av vattenbruk och var 

man absolut inte ska ha vattenbruk.  

 Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Tack för ett välformulerat och tidvis också vackert anförande. 

Det fick mig att tänka på min svärfar Bengt, boende på Borgboda i 

Saltvik. Även om inte ord som ”cirkulärekonomi” och ”green key” var 

uppfunna på den tiden så levde familjen ändå efter den tanken. De sor-

terades papper hit, plast dit och matrester i grispytsen i källartrappan. 

Man levde efter mottot självhushåll och småskalighet. Man värnade om 

miljön, naturen och kulturen. Det är bra om vi alla kan gå tillbaka till ett 

sådant hållbart liv och leverne. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack för det ltl Lindholm. Jag tror att det är viktigt, för att de här orden 

inte ska bli abstrakta, att vi lär oss fundera på vad orden betyder i prak-

tiken. 

Om man kan visa på omsorg om naturen och ta hand om den på bästa 

sätt och på ett hållbart sätt och även använda naturen som en resurs och 

säga att det här är gammal kunskap, något som vi redan kan, så då blir 

det inte så märkvärdigt och svårt att förstå. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack, herr talman! Tack minister Gunell för ett intressant anförande. 

Man känner både hopp och förtvivlan globalt när vi ser på det globala 

miljöarbetet.  

Den blivande presidenten Trump har omgett sig av klimatskeptiker. 

Men å andra sidan gör Kina otroligt stora omvändningar just nu, bl.a. 

kommer det upp två vindkraftverk i timmen. 

Hur känner ministern inför Ålands roll i de stora globala skeendena 

och det som händer globalt? Kan landskapsregeringen ta en ännu akti-

vare roll i miljösatsningarna? Jag tänker till exempel på vindkraftspar-

ker och solenergianläggningar där stater ofta går in och privat kapital 

satsas gärna eftersom det är säkra investeringar. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag kommer att fortsätta tro på att det här är ett helt nödvändigt arbete 

att göra. Vi på Åland kommer att bidra med det som vi kan till den glo-
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bala agendan. Jag ser väldigt goda förhoppningar, för det finns så 

många människor och så många företag som har förstått detta med mil-

jönsamhet och som verkligen ser att hållbar utveckling är något som 

man måste göra. 

Vi ska i klimat- och energistrategin definiera mera tydligt hur vi går 

vidare för att främja utveckling av både sol, vind och smarta nät när vi 

får den klar här under våren 2017. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Vicelantrådet Gunell har myntat uttrycket miljön-

samhet och det är ett ord som säger allt. Idag är det en stor konkurrens-

fördel att som företagare ta ett miljöansvar. Att ta miljöansvar betyder i 

sista ändan minskade driftskostnader. Med den kombinationen är be-

slutet som företaget tar mycket lättare. 

Den kommunikation som regeringen Sjögren och inte minst vicelan-

trådet Gunell har med i Ålands näringsliv bådar också gott. Denna 

kommunikation och samarbete gör att målet blir mycket mer möjligt att 

nå. Jag tycker att det har hänt mycket under det här året som regeringen 

Sjögren har suttit vid makten. 

Det är även intressant att se det lilla i det stora. Igår när jag var till en 

av våra matbutiker så märkte jag att man nu kan köpa mat där datumet 

nästan har gått ut till ett billigare pris. Det visar att det är mycket som är 

på gång. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack ska du ha. Jag tycker också att det här arbetet framgångsrikt går 

framåt.  

Frågan om matsvinn, som ltl Holmberg nämnde här på slutet, är 

också en viktig fråga och där finns också ett initiativ.  

Vi i landskapsregeringen har nyligen förbjudit upphandling av 

mikroplaster när det gäller kosmetiska produkter. Vi skriver ett avtal i 

slutet av den här månaden om att minska användningen av plastkassar i 

landskapet. Det gör vi helt i samarbete med Åland näringsliv och med 

livsmedelshandlarna.  

 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Gun-Mari Lindholm 

Talman! Under det gångna året har ett intensivt arbete pågått i och mellan 

kommuner i syfte att hitta möjliga vägar att samarbeta och uppnå målet med 

lagen om kommunernas socialtjänst.  

Syftet är att samorganisera barnskydd, handikapp, specialomsorg och 

missbrukarärenden. Finansieringen ska vara solidarisk, vilket betyder att alla 

kommuner betalar till en gemensam organisation och därifrån utgår betal-

ning till de som erhåller service från något av dessa områden. På det sättet 

uppfylls lagens syfte att på lång sikt få ekonomisk bärighet och en likvärdig 

och lämplig service. 
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Lagen har en suspensiv karaktär. Lagens syfte kan uppfyllas ettdera och i 

första hand genom att kommunerna själva hittar samarbetsformer eller om 

inte det lyckas så träder lag två in och det betyder att alla de områden som 

ryms inom KST struktureras i en och samma organisation för hela Åland.  

För tillfället finns åtminstone två förslag till samarbeten. Ett på norra 

Åland och ett där Mariehamn, Jomala och Lemland hittat varandra. Idag ska 

jag och andra representanter från Kumlinge och Brändö mötas för att disku-

tera samarbeten. Här vill jag tacka framförallt centern som låter mig gå före i 

talarlistan för att färjan klockan 12 från Hummelvik.  

Det finns dock flera kommuner som ännu inte ingår i något tilltänkt sam-

arbete. Om vi inte lyckas visa landskapsregeringen en helhet där alla kom-

muner ingår i något samarbete inom september nästa år faller lag ett och då 

gäller lag två, dvs. ett enda KST.  

Äldreomsorgen ingår inte i detta samordningsarbete. För egen del skulle 

jag gärna se ett arbete där äldreomsorgen kunde ingå och hur det skulle se ut. 

Det är idag stora variationer på serviceutbudet för våra äldre förstås bero-

ende av den egna kommunens kapacitet att ge service. Möjlighet till stöd-

tjänster, till färdtjänst, hemrehabilitering, dagverksamhet, boende, effektive-

rat serviceboende och institutionsvård varierar mycket mellan kommunerna. 

Ett led i det arbetet bör vara att man inte ska behöva flytta runt mellan 

olika kommuner eller omsorgsboenden då en annan nivå av omsorg eller vård 

behövs. Hembesök, promenader och god mat förgyller vardagen och motver-

kar känslan av ensamhet.  

Jag skulle önska att man i likhet med staden skulle ta ett samlat grepp om 

äldreomsorgen även på landsbygden och i skärgården med tanke på de äldres 

bästa. 

Många pensionärer är väldigt friska, månar om att motionera, äta sunt och 

leva ett gott liv. Flera har haft tillgång till företagshälsovård under sin yrkes-

verksamma tid och skulle gärna fortsätta att årligen gå på en kontroll. Det 

finns en privat seniorklinik men jag önskar att även det kunde ingå som en 

del av den offentliga sjukvården för att säkerställa att verkligen alla har råd 

även med den förebyggande hälsovården. Jag tänker igen särskilt på kvinnor 

med låg pension. 

Jag vill också i detta anförande lyfta tredje sektorn, alla intresseföreningar 

och dess medlemmar och verksamhetsledare. De gör ett otroligt värdefullt 

arbete. Där sjukvården och socialarbetare har slutfört sina tjänster tar före-

ningarna vid. De ställer in hörapparater, har stödgrupper, har aktiviteter för 

medlemmar och anhöriga, de provar peruker, ger ut näringsdrycker och sät-

ter Mariehamns IFK på prov i årets bästa fotbollsmatch. De ger människor en 

känsla av sammanhang och gemenskap. 

I det sammanhanget vill jag uppmana regeringen att fortsätta arbetet med 

att göra alla våra egna, dvs. de offentliga byggnaderna, tillgängliga för alla. 

Slutligen, talman, en revidering av risk- och missbrukets lagstiftning är ak-

tuell. Därutöver önskar jag att vi kunde ägna lite tid åt att fundera på om och 

hur vi kunde ta initiativ för att få till en förändring av straffrätten särskilt för 

langning och innehav av narkotika. Det är finsk behörighet men vi har här i 

lagtinget tidigare tagit initiativ för att förändra straffrätten den gången var 

straffet för våldtäkt aktuellt. Tack. 
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Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag är glad för att ltl Lindholm tog upp KST. Jag vill önska 

henne lycka till i hennes Eriksgata i skärgården. Jag hoppas att hon når 

resultat och det tror jag säkert att hon gör.  

Det är oerhört viktigt att vi på Åland nu fixar det här med KST, i alla 

fall ett försök regionalt först så att man får ihop det och där skulle barn-

skyddet ingå. Det finns olika lösningar; ett område för norra Åland, ett 

område för Mariehamn och Jomala osv. och det är jättebra att det forts-

ätter. Om detta samarbete skulle rasa så blir det ett område och då ska 

man fortfarande börja från noll igen med jobbet. Nu har det gjorts en 

massa jobb underifrån för att få ihop olika regionala områden. Om man 

ska börja från noll igen så är jag rädd för att det kommer att ta ytterli-

gare ett antal år innan det kommer på plats i verkligheten. Jag hoppas 

verkligen att KST kommer till stånd och jag hoppas att regeringen också 

godkänner de har lokala förändringarna. Jag tror att i praktiken finns 

det ingen kommun som vågar lämna sig utanför, för man måste på nå-

got vis ändå gå med.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! För oss är det åtminstone viktigast att vi få strukturer som är 

ekonomiskt bärkraftiga, att vi uppnår syftet med lagen vad beträffar 

rättssäkerhet. Framförallt också att det finns en närhet av just den ser-

vicen och att det finns en tryggad närvaro också runt om på hela Åland. 

Som numera skärgårdsbo ser jag att just detta är den svåra nöten att 

knäcka eftersom vi inte heller har en infrastruktur som stöder just den 

samvaron. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Talman! Ltl Lindholm, KST och vad kommunerna har gjort, jag tror, om 

jag inte minns helt fel, att det var sex kommuner på Åland som hade ett 

KST som första alternativ. På vilken nivå man har tagit besluten är jag 

inte riktigt hundra säker på. Men, jag vågar säga att i Föglö tog vi på 

fullmäktigenivå ett beslut på att vi ville ha ett KST. Jag tror att det var 

flera kommuner som gjorde så. 

Nu kommer saken säkert i ett nytt läge efter det mötet som var den 1 

november i Mariehamn. Jag hoppas nu att det går framåt och att man 

når det bästa möjliga.  

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Ja, det är bra att flera kommuner har tagit initiativ. Jag tror att 

inbjudan från Mariehamns stad var väldigt uppskattad runtom i kom-

munerna på Åland. Kommunerna fick träffas och känna lite på varandra 

hur det här samarbetet framskrider. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Jag var en av dem som röstade emot KST-lagen här i 

lagtinget senast. En av orsakerna var att jag inte såg de positiva förde-

larna med att ha detta i ett kommunalförbund och de problem som 

fanns i steg ett med vetomöjligheter för en enda kommun eller två. Detta 

bekymrade mig.  

Men nu har vi den lag vi har och jag var den som kallade till stormö-

tet. Jag uppfattade att det fanns en vilja att hitta en annan lösning än att 

steg två ska träda ikraft. Därför vill jag tacka ltl Gun-Mari Lindholm för 

att hon för den här diskussionen också på Kumlinge och mellan Kum-

linge och Brändö. Det åligger varenda en kommun nu att berätta hur 

man avser att förverkliga KST-lagstiftningen. Det är viktigt att alla 

kommuner nu uppmanas att faktiskt komma med svar för det är inte 

långt till september nästa år.  

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Vi ska se framåt och ha den här lagen nu framför oss även om 

den har den här suspensiva karaktären. Många upplever att de här två 

olika strukturella reformerna ändå är så pass aktuella på Åland så att de 

på något sätt borde kugga i varandra, men jag ser inte det heller som ett 

problem. Man kan mycket väl gå sida vid sida och ändå ha den stora 

strukturen framför sig. Jag tror på kommunerna, jag tror att vi hittar en 

väg framåt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Tack ltl Lindholm för ett intressant konstruktivt anfö-

rande.  

När det gäller den kommunala socialtjänsten så delar jag de tidigare 

inläggen här om vikten av att den här frågan skyndas på inom kommu-

nerna. Centern drev hårt på, då när KST-lagen kom till, att kommunerna 

skulle ges möjlighet att ordna detta inom mindre områden. Är det som 

så att vi upplever det minsta problem med att få ihop helheten med alla 

16 kommuner så då lämnar vi tanken om flera socialvårdsområden med 

en gång. Vi kan inte lägga ner mera tid, investera mera på saker och ting 

som vi inte får i mål. Därför välkomnar jag sannerligen beskedet från ltl 

Lindholm att norra skärgården nu diskuterar hur de vill ha det.   

Jag hoppas att landskapsregeringen redan nu tittar på den avgräns-

ningsproblematik som vi kommer att få oavsett om det blir flera social-

vårdsområden eller ett enda förbund.   

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Som jag redan tidigare nämnde, oavsett vilket beslut det än 

blir, om det blir flera KST-områden eller om det blir ett område, så 

kommer det ändå att ha betydelse för invånarna särskilt i utskärsbyar el-

ler i perifera områden på fasta Åland. Man måste kunna berätta på vil-

ket sätt man ska erhålla och trygga den servicen som man är van att ha 
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idag. Det är vår uppgift som kommunpolitiker, som lagtingspolitiker, 

och regeringsmedlemmar att kunna berätta det.  

Det solidariska betalningssättet är också oerhört viktigt, för det är 

med ekonomin vissa kommuner idag har problem med. Att få ekono-

miskt bärkraftiga strukturer är också viktigt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, talman! Tack ltl Gun-Mari Lindholm för ett intressant anförande.  

Jag begärde replik angående drogpolitiken och lagstiftning. Jag kan 

meddela att jag kommer att lyfta upp den här frågan i mitt anförande 

idag. Det är ytterst viktigt att vi börjar göra något nu. Vi har suttit för 

länge nu och väntat och tittat.  

Ända sedan 2006 har man på olika sätt försökt prata med finska rege-

ringen och det har varit ett ganska svalt bemötande. Minister Harriet 

Lindeman lyfte upp detta första gången, om jag minns rätt, genom en 

arbetsgrupp. 

Jag understöder det initiativ som ltl Lindholm tog upp i en replik tidi-

gare om att det nu kanske är dags för lagtinget att göra en motion om 

detta, där ett enat lagting går in för en strängare lagstiftning. Det är dags 

nu, det är tillräckligt många barn som far illa i vårt samhälle.  

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag ger mig varm hand över stafettpinnen i den frågan till ltl 

Göte Winé. Jag vet att han brinner för den här frågan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Pernilla Söderlund, replik 

Tack för ett väldigt insiktsfullt anförande. Jag stöder ltl Lindholms tanke 

om att sätta in i äldreomsorgen i KST. Trots att min erfarenhet från vår-

den inte är från åldringsvården så ser jag jättemånga samordningsvins-

ter med att ha äldreomsorgen i ett KST, bl.a. annat möjligheten med 

vård på rätt nivå, bättre service, effektivitet och många andra fördelar. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag tror att vi också skulle komma till bukt med den avgräns-

ningsproblematik som vi ser idag. Kommunerna frågar hur det ska bli 

med t.ex. hemtjänster för familjer som behöver det p.g.a. olika barn-

skyddsärenden, men även äldre behöver det. Var ska man dra gränser 

när det gäller just det tjänsten?  

Jag tycker att det är värdefullt om vi också kunde analysera hur det 

skulle se ut i en struktur där också äldreomsorgen finns med. Och med 

tanke på att de äldre har tillgänglighet till all den serviceform som finns 

runt om Åland, och om man kunde samla den och erbjuda den också 

spritt på Åland så tror jag att det skulle det vara bra. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Vtm Veronica Thörnroos 

Talman! Jag kommer i mitt anförande för centern att i första hand ägna mig 

åt socialvården och sedan hälso- och sjukvården. Jag återkommer i ett senare 

tillfälle när det gäller miljöhälsovården.  

Från centerns sida tycker vi att det är ganska lätt att omfatta de flesta 

skrivningar under socialvården och hälso-och sjukvården. Det finns inga ki-

oskvältare inom socialvårdsområdet. Vem kan egentligen vara emot att vi för-

söker minska på drogerna? Vem kan egentligen vara emot att vi försöker få 

tobaksfria miljöer? Vem kan vara emot att de projekt som har påbörjats av ti-

digare regeringar fortsätter för att de har visat sig förnuftiga och kloka? Till 

stora delar stöder vi det som står i budgeten vad gäller socialvården. 

Det vi gärna skulle ha sett lite mera information kring är den nya social-

vårdslagen som är efterlängtad. Vi vet alla här att det inte är helt lätt i dagslä-

get att vara socialarbetare på Åland såsom lagstiftningen nu är utformad. Det 

är ett mischmasch mars mellan delvis finsk och delvis åländsk lagstiftning. Vi 

hade gärna sett lite mera skrivningar kring när lagen kommer och hur land-

skapsregeringen har tänkt. 

Vi stöder också att Ålands handlingsprogram om risk- och missbruk revi-

deras, och att man också koncentrerar sig mera på spelberoende och de stora 

förödande personliga konsekvenser och företags konsekvenser som det med-

för. 

Tittar vi ändå alldeles kort på miljöhälsovården, före jag går in på sjukvår-

den, så har vi lite funderingar om momentet för 47000. Det aviseras en 

ganska hög intäktsökning, från 91 000 till 130 000 euro. Det är inte helt lätt 

att veta var och hur den kommer att ske. Vi vill gärna se komplettering från 

regeringens sida. 

Sedan går jag in på hälso- och sjukvården som vi tycker är det allra viktig-

aste politikområdet. Hälso- och sjukvården har en fristående myndighet. De 

investeringar som är aviserade och planerade är säkert nödvändiga och vi ser 

ingen anledning att gå emot dem. 

Däremot funderar vi på att det inte finns mer konkreta skrivningar vad 

man avser att göra åt den höga sjukfrånvaron inom Ålands hälso-och sjuk-

vård. Tittarna man på statistik i våra närområden så visst är sjukskrivningar-

na inom vården exceptionellt höga. Det är intressant att det är en väldigt stor 

skillnad om man arbetar för privata sjukvårdsaktörer eller om man arbetar 

inom det offentliga. Diskrepansen ligger ungefär på 5 procent. Nu hänvisar 

jag till statistik som jag har plockat från nätet.  

Vi hade gärna sett att man mera framsynt skulle ha tagit tag i detta och 

förklara vad man avser att göra. Nu finns det ganska runda skrivningar kring 

detta. 

Däremot tycker vi också att det är väldigt bra att man konkurrensutsätter 

företagshälsovården. Det borde ha skett tidigare. 

Överlag önskar vi att landskapsregeringen kanske vågar konkurrensutsätta 

lite mera än vad de gör. 

Det som också bekymrar oss är kopplat till kvinnor och till arbetsliv, fort-

sättningsvis finns det inga skrivningar om all den vårdpersonal som går på 

väldigt korta förordnanden, vilket många gånger omöjliggör att få ett bank-

kort och det är problem i samband med att man vill ta lån. Vi skulle gärna ha 

sett en kraftig ändring faktiskt. Jag tycker inte att man ska vara rädd att an-

ställa personal. Är det så att personalen blir obehövlig så kan man säga upp 
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dem. Men det är fel mot den enskilde, anser vi, att år ut och år in gå på korta 

förordnanden. Inom hälso- och sjukvården har vi folk som har gått på korta 

förordnanden i 10-15 år. Det är inte okej! Där hade vi hoppats på förbättring-

ar. 

Det som vi däremot inte är helt nöjda med, och som vi anser att försämrar 

vården, är indragningen av avdelning 1 A som rör demenssjuka. Vi har lagt en 

budgetmotion, nummer 44, med rubriken ”Försämra inte vården för de-

menssjuka”. Vi föreslår att anslaget borde ökas med 600 000 euro för att 

man under år 2017 närmare skulle utreda hur man kan organisera demens-

sjukvården i samarbete med andra aktörer för att få den så effektiv och så 

smarta lösningar som möjligt utan att tappa patientfokus. 

Jag skulle gärna höra av ansvarig minister hur arbetet inom avdelning 1 A 

fortlöper, för jag kan svårligen tänka mig att den skulle vara stängd innan lag-

tinget har fattat beslut kring detta. 

Sedan helt kort om ÅMHM. Vi kan konstatera att verksamhetsbidraget är 

kraftigt beskuret. Vi funderar hur myndigheten kommer att klara av sina 

lagstadgade åtaganden, speciellt inom hälso- och socialskyddet eftersom man 

väljer att hålla en tjänst som social- och hälsoskyddsinspektör vakant. Den 

prioriteringen förstår vi inte. Är det så att man bedömer att man kan minska 

verksamheten så tycker vi att fokus i första hand ska vara på människor och 

inte på djur, men det är ju så som fallet är nu. Det finns ett otroligt kontroll-

system inom jordbruket och inom primärproduktionen, vilka tydligen fortfa-

rande har full bemanning, medan man åsidosätter övervakningen av social-

vården och hälsovårdstjänsterna. Det tycker vi att är en olycklig prioritering. 

Avslutningsvis vill jag säga att kollegorna i centerpartiet kommer att åter-

komma till budgetmotioner men även i andra anföranden kring vattenbruket, 

miljövårdsåtgärder osv. Tack för ordet. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack herr talman! Ltl Thörnroos berörde miljö- och hälsovården och 

varför momentet ökar med 15 000 euro. Landskapsregeringen har haft 

väldigt svårt att rekrytera veterinärer. Nu ser det ändå ut som vi under 

nästa år kan ha en heltidsveterinär. Det betyder att väldigt mycket ar-

bete finns att utföra inom det område som är kopplat till utrotning av 

fisksjukdomen VHS inom djurhälsa och djurskydd samt att ha bered-

skap för smittsamma sjukdomar etc. Jag tycker nog att man måste säga 

att både människor och djur ska ha det bra. Jag tycker att ledamotens 

jämförelse mellan människor och djur är lite olycklig.  

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag förstår inte riktigt det här resonemanget. Om jag 

minns rätt nu så var det under den förra regeringen, under nuvarande 

vicelantrådet Gunells taktfasta ledning, som landskapsveterinärerna 

plockades bort. Då var socialdemokraten Carina Aaltonen ansvarig mi-

nister och höll den taktpinnen. Då plockades det bort en veterinär och 

nu ska vi återanställa en veterinär på ett annat ställe, det känns inte 

hållbart. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Minister Wille Valve, replik 

Vtm Thörnroos nämnde motion nr 44/2015-2016. Jag kan konstatera 

att detta beslut fattades i ÅHS styrelse. Styrelsen har fått en behövlig be-

redning, man har analyserat och fattat det beslut som man har bedömt 

att minst drabbar patienter och de anställda vid ÅHS. 

När det gäller ÅMHM så är det inte frågan om någon strukturell för-

ändring. Den strukturella förändringen kommer på längre sikt i och med 

att behovet av miljöinspektörer kommer att minska. Det finns ett antal 

miljöinspektör vid ÅMHM idag. Det som nu finns i den här budgeten 

måste betraktas som en tillfällig åtgärd på lång sikt. 

Avslutningsvis håller jag inte med om det som står i motion nummer 

44 att något beslut skulle ha fattats utan närmare analyser. Det må fin-

nas- och näringsutskottet fördjupa sig i. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Det blev inte helt lätt att två olika ministrar svarade i 

princip på samma fråga. Jag tror helt enkelt att jag lämnar påpekandena 

om ÅMHM. 

Jag återgår till Ålands hälso- och sjukvård och demensavdelningen. 

Samtliga som sitter här är medvetna om att delar av ÅHS styrelsen har 

fattat ett sådant beslut. Men det var inte detta som var min fråga. Min 

fråga var: Nog är det ju så att verksamheten vid avdelning 1 A fortgår 

tills Ålands lagting har fattat ett beslut via budgeten? När det gäller före-

liggande förslag från landskapsregeringen så kan väl regeringen knapp-

ast ha stängt ner avdelningen innan lagtinget kan förhålla sig till budge-

ten? Om det är på det viset så är det ju ingen idé att vi har en budgetde-

batt överhuvudtaget om man föregriper ärenden på det viset. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Igge Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Jag vill tacka ltl Thörnroos för hennes tankar om de 

korta anställningarna som förlängs gång på gång. De tillsammans med 

deltidsanställningar är en av de största kvinnofällorna som fortfarande 

finns inom vården. 

 Jag skulle gärna arbeta vidare i samarbete med ledamoten för att få 

slut på dem. Det handlar ju om människor som på grund av att de inte 

får fast arbete saknar möjligheten att på riktigt komma in i samhället. 

Utan fast arbete får man till exempel inte bostadslån vilket ofta är en 

förutsättning för att våga starta en familj och ta steget fullt ut att delta i 

samhällsarbetet. Så därför tycker jag det är en viktig fråga och ser fram 

emot att jobba vidare tillsammans med ledamot Thörnroos. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Tack för det stödet ltl Igge Holmberg. Det verkar finnas en 

inarbetad rädsla i offentliga myndigheter och organisationer att man 

inte vågar anställa. Det är tillfälliga förordningar och korttidsanställ-

ningar etc. om man jämför med det privata näringslivet. Jag tycker inte 

att man behöver ha den här rädslan. För är det så att det inte finns ett 

behov så då får man säga upp personen i fråga, det är ju ingenting kons-
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tigt sådant händer i det privat näringslivet hela tiden. Förändras verk-

samhet eller att det inte finns behov eller det behövs nya krafter så får 

man ju omstrukturera. Jag ska göra vad jag kan från oppositionsbänken 

och jag hoppas att Igge Holmberg gör vad han kan från regeringsbän-

ken. Precis som ledamoten sade så är det här en kvinnofälla. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Jag begärde endast ordet för att konstatera att ÅHS är en fri-

stående myndighet som själva har mandat att placera patienter där 

myndigheten anser att patienter ska placeras. Det krävs inget lagtings-

beslut och lagtinget har, som jag ser det, inte heller rätt att gå in och de-

taljstyra var patienter placeras på ÅHS olika avdelningar.  

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Men om det är så att Ålands hälso- och sjukvård är en fri-

stående myndighet, varför har man då överhuvudtaget skrivningar i 

budgeten vilka verksamhetsmål man har och vad man avser att göra? 

Det som finns skrivet nere på detaljnivå kräver ju ett godkännande från 

lagtinget. Skulle det däremot ha funnits i den allmänna motiveringen 

hade det rent juridiskt varit på en helt annan nivå.  

Om myndigheten är så fristående, varför ska vi överhuvudtaget disku-

tera den här?  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Pernilla Söderlund, replik 

Tack, talman! Tack vtm Thörnroos för ett bra anförande.  

Det är jättebra att lyfta frågan om sjukfrånvaron på ÅHS. Jag vet att 

det jobbas mycket med det. Tidigare har jag arbetat från fackligt håll för 

att få till stånd åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Faktum är att 

sjukfrånvaron inom ÅHS är hög för kvinnorna, den är inte alls lika hög 

för männen. Har ledamoten kommentarer på det eftersom ledamoten 

har gedigen erfarenhet från hälso- och sjukvården?  

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Det är svårt att på en minut återge det. Tittar man speci-

ellt på svenska sidan där jag har fördjupat mig i det här området så finns 

det dels ett resonemang kring det dubbelarbete som kvinnor har å ena 

sidan. Det finns också ett resonemang som visar att inom den privata 

sjukvårdssektorn har man ett helt annat inflytande och möjligt att på ett 

helt annat vis påverka sin arbetsmiljö. Därför är det en lägre sjukfrån-

varo inom den privata sektorn. Skulle man rakt av överföra det till ÅHS 

så skulle man kunna konstatera att kanske ett bristande inflytande och 

möjlighet påverka verksamheten inom ÅHS kan vara en bidragande or-

sak till den höga sjukfrånvaron. De facto är de angivna siffrorna här 

ändå lägre än vad de är på riktigt.  
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Pernilla Söderlund 

Tack, herr talman! Ärade ledamöter, jag tänker ta upp två saker i mitt anfö-

rande; tobak och barn. Inte för att jag på något vis tycker att de hör ihop, utan 

kanske just därför; att jag inte tycker att de hör ihop.  

Landskapsregeringen satsar nu på att landskapsförvaltningen blir en rökfri 

arbetsplats och utmanar kommunerna till det samma. Utmärkt så! Min fråga 

blir då att tänker regeringen att det här också gäller underlydande verk och 

myndigheter, utmanar ni även dem? Och min nästa fråga är; varför inte to-

baksfri?  

Vi vet att rökning är ett jättestort folkhälsoproblem och vi har visionen om 

ett rökfritt Åland. Ålands gymnasium är tobaksfritt och vi som är vuxna be-

höver vara förebilder. Det finns ett stort utrymme för att aktivt förebyggande 

arbete eftersom 2040 ska Åland vara tobaksfritt. Det är inte så lång tid dit. 

Personalens hälsa bör alltid vara i fokus! Ett hållbart Åland är ett tobaksfritt 

Åland. 

Annars vill jag bara ge beröm för allt det rök- och tobaksförebyggande ar-

betet som görs. Att en personalresurs från social- och miljöbyrån ska tilldelas 

för arbetet med missbruksprogrammet som ska börja gälla från 2017 anser 

jag vara en jättebra prioritering och som medlem i den politiska gruppen mot 

missbruk ser jag fram emot att börja det arbetet.  

Sedan skriver landskapsregeringen att man avser införa barnkonsekvenser 

som rutin, vilket jag uppskattar och ser som konstruktivt. Syftet med barn-

konsekvenser är att öka och synliggöra barns inflytande och deras rättigheter. 

För vi har ju alla ett ansvar för att förverkliga barnens rättigheter och låta 

dem komma till tals. Det är viktigt att komma ihåg, att även barn kan höras i 

olika ärenden. Tack. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack ltl Söderlund. Det förtjänar att förtydligas att vi utmanar hela det 

offentliga Åland att fimpa för gott och bli rökfria. 

Vad gäller frågan om underlydande myndigheter så det som står i 

budgeten gäller enbart landskapsregeringens allmänna förvaltning. Det 

omfattar t.ex. inte Ålands gymnasium och Ålands hälso- och sjukvård 

vilka fattar sina egna beslut. Det finns en tanke bakom det, besluten ska 

fattas så nära som möjligt de som berörs så att det ska bli så vettigt ge-

nomfört som möjligt.  

När det gäller rökfri och inte tobaksfri så är det en fråga som handlar 

om arbetsplatsdemokrati. När frågan var uppe i samarbetskommittén i 

landskapsregeringen så landade man i att ska vi gå in för det här så bör-

jar vi åtminstone med rökfri och verkställer detta. Sedan kan vi ta nästa 

steg. Jag tror att det är ett väldigt viktigt arbete att vi har ett demokra-

tiskt inslag i det här där vi kan forma rökfrihet och tobaksfrihet så att 

det verkligen funkar enligt de omständigheter som gäller. 

Ltl Pernilla Söderlund, replik 

Ja, jag förstår tanken om arbetsplatsdemokrati. Det är ändå viktigt att 

visa vägen. Okej, vi blir rökfria men vi siktar på att bli tobaksfria ett visst 

år. Man får sikta mot stjärnorna och så hamnar man i grantopparna.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Tobaksfritt kontra rökfritt har jag lite bekymmer med. 

Man vill ha in förbud när det gäller tobak. Jag tycker att när det gäller 

rökningen så finns det särskilda motiv för att det ska vara förbud, för 

rökningen påverkar också andra i näromgivningen på ett helt annat sätt 

än vad t.ex. snus gör. Vi kan inte komma in med moraliska förbud i alla 

sammanhang. Det här är ett sådant exempel. Frågan om snus och rök-

ning är två skilda saker. Jag tycker inte att man alltid ska gå in med för-

bud, utan det är viktigare att jobba med förebyggande saker i den frå-

gan. Man kan inte gå in med förbud i precis allting.  

Ltl Pernilla Söderlund, replik 

Ja, jag förstår absolut resonemanget. Men att snusning inte påverkar 

andra håller jag inte riktigt med om. Vi är många som hittar prillor här 

och där och tycker inte riktigt att det är trevligt.  

Jag tog upp barn, tobak och rökning i samma anförande för barn gör 

ju inte som vi vuxna säger att de ska göra, utan de gör som vi gör.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Carina Aaltonen 

Fru talman! Varje barn och unge på Åland ska växa upp i trygghet, känna att 

de är älskade och att de får stöd och hjälp – om det finns behov av det.  Det 

ska inte spela någon roll var på Åland man bor, vad man heter eller vems 

barn man är. Socialdemokraterna delar det upprop som över etthundra soci-

alarbetare undertecknat och som vill ha ett gemensamt barnskydd. Det är för 

oss en självklarhet att ett så svårt och komplext område som griper in i ut-

satta barn, ungas och deras familjers liv måste ha de bästa förutsättningarna 

för att göra ett så bra arbete som möjligt.  

Vi måste samla resurserna över kommungränserna under ett gemensamt 

KST med de smala sociala områdena som barnskyddet, utkomststödet, han-

dikappservicen, missbrukarvården och specialomsorgen. Även om alla 16 

kommuner skulle föra in denna del av socialvården under ett gemensamt tak 

så krävs det ändå ett jättebra samarbete mellan andra aktörer på fältet. Sam-

verkan är ett nyckelord; med ÅHS, mellan den kommunala barnomsorgen 

och skolan, med AMS, med FPA, med gymnasieutbildningarna och andra 

nätverk. Detta behövs för att varendaste en på Åland, som har särskilda be-

hov, ska få det stöd de behöver för att få möjlighet att leva ett så bra liv som 

möjligt. Jag är övertygad om att rätt insatser i rätt tid och på rätt nivå, sparar 

både tid, pengar och lidande. Jag förstår mycket väl den frustation som finns 

på fältet och jag delar den. Helst av allt vill jag skrika; gör det, gör det nu! 

Tredje sektorns betydelse för människors välmående och för att aktivera 

och engagera och stöda går nog inte att sätta en prislapp på. Det görs ett 

ovärderligt arbete för att få människor i de otaliga föreningar som finns i hela 

landskapet. Den sociala hållbarheten, att människor mår bra, känner tillhö-

righet och är delaktiga, den är grunden till ett tryggt och rikt samhälle. 
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Man räknar att ungefär 3 000 personer eller 10 procent av den åländska 

befolkningen består av människor med olika variationer och grader av funkt-

ionsnedsättning. Det är många människor som får kämpa extra mycket för att 

ha en fungerande vardag och stödet kan variera stort beroende av i vilken 

kommun man är bosatt i. Så ska det inte vara. Därför behövs också kommu-

nernas socialtjänst. Därför är det bra att ett nytt program för ett tillgängligt 

Åland tas fram. Vi vet att arbetet för att göra Åland mer tillgängligt för alla är 

något som aldrig någonsin blir klart eller färdigt. Det är ett ständigt förbätt-

ringsarbete. Därför är det också viktigt att årligen redovisa vad som har 

åstadkommits under året genom att beskriva det i landskapets bokslut. Då får 

man också möjlighet att visa upp vilka tillgänglighetsåtgärder som har gjorts 

inom förvaltningen och underlydande myndigheter. Att fokus nu läggs på ar-

bete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning välkomnar vi.  

Ålands hållbarhetsarbete är fantastiskt och inspirerar, både här hemma 

och utanför våra gränser. Insikten om att jordens resurser är ändliga och att 

en evig tillväxt och konsumtion inte fungerar är nu ett uppenbart faktum. 

Världens länder har genom Parisavtalet beslutat att vända riktning. I mån-

dags ratificerade Finland Parisavtalet och Ålands lagting ska inom kort också 

få ge sitt godkännande av detta. Det är viktigt med dessa internationella över-

enskommelser som inger hopp, även om det amerikanska presidentvalet kan 

bidra till att det livsviktiga klimatarbetet bromsas upp.   

Att drastiskt minska CO2-utsläppen är ett mål som även vi ålänningar 

måste omfatta. Vi måste minska våra utsläpp från dagens, enligt ÅSUB, 7 ton 

CO2 per person och år till låga 1,5 ton om vi ska klara av att undvika att tem-

peraturen på jorden ökar med 2 grader. Jag ser gärna att landskapsregering-

en tar rygg på Sverige som beslutat minska sina CO2 utsläpp i transportsek-

torn med minst 70 procent till år 2030.  

För Ålands del är detta inte helt enkelt, flyget och färjtrafiken utsläpp re-

gleras via internationella avtal, men våra egna fordon, färjor och kollektivtra-

fik kan vi styra över. Här ser jag fram emot den klimat- och energistrategi 

som regeringen ska ta fram. Den behövs för att visa att vi menar allvar med 

vårt hållbarhetsarbete. Det vi kan göra – och skulle vara trevlig om vi kunde 

börja redan nu - är att införa att alla resor som görs inom förvaltning, myn-

digheter och bolag samt Ålands lagting ska klimatkompenseras. Det brukar 

jag själv göra ibland när jag privat använder flyget men från och med nu 

kommer jag att alltid göra det.  

Vad rör det förvaltning och Ålands lagting? Jo, av den enkla anledningen 

att skapa en medvetenhet om att allt vårt resande bidrar till klimatföränd-

ringen. Den här medvetenheten borde vi få inom en mängd olika områden. 

Varifrån kommer maten på våra bord? Hur konsumerar jag? Hur värmer jag 

mitt hus? 

Utan insikten om vårt personliga ansvar kommer en nödvändig förändring 

inte att ske. Vanligtvis försöker man att få andra att förändras och det brukar 

sällan lyckas. Vi måste komma bort från det som en tidigare näringsminister 

kallade ”nånannanismen”! Vi har alla ett ansvar och i synnerhet vi, ledamöter 

i Ålands lagting, vi har ett särskilt ansvar att vara föregångare och förebilder. 

För övrigt så sker det mycket inom miljöområdet på Åland, något som so-

cialdemokraterna välkomnar. En ny avfallslag, en ny vattenlag och en ny na-

turskyddsförordning och revidering av naturvårdslagen är bra. En ny djur-
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skyddslag skulle vi gärna se att kommer på plats, den är efterlängtad både av 

djurägare och av tillsynsmyndigheten. Tack, fru talman.  

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Aaltonen för ett bra anförande. Ltl Aaltonen 

är, som många av oss vet, själv ett väldigt gott exempel när det gäller att 

ha solpaneler, miljöbil osv. Jag tycker att vi kan titta hur ltl Aaltonen gör 

så har vi något att följa.  

Jag måste också tacka ltl Aaltonen när det gäller arbetet på miljöby-

rån som var mycket välskött och det finns väldigt många goda dokument 

som jag i den här egenskapen nu kan bygga vidare på.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson 

Fru talman! Jag tänker hålla mig mest till vatten, men jag vill kommentera 

två saker.  

Minister Gunell pratade om biokraftverk och det stöder jag kraftigt. Det är 

tråkigt att det inte har blivit av tidigare, vilket det borde. Det har funnits or-

saker till det. Det har varit svårt att får tag i någon aktör. Det är oerhört vik-

tigt för både fiskodling och jordbruk att det här kommer till stånd annars kan 

det blir problem. Samma när det gäller hushållen, kompost osv. Detta borde 

ha kommit igång för länge sedan. Jag är glad att regeringen nu verkligen för-

söker få igång biokraftverk. Regeringen kommer antagligen att ge ganska 

kraftfulla investeringsstöd för att få det lönsamt. Det här stöds kraftigt från 

min sida. 

Jag vill nämna några ord om KST. Det finns en positiv approach att det ska 

bli regionala KST på Åland, vilket jag har hört i korridorerna. Jag hörde av ltl 

Lindholm för en stund sedan att man jobbar intensivt. Jag tror att regionala 

KST kan ros i hamn. Jag vill återigen hälsa till landskapsregeringen; Säg inte 

nej sedan när man vill göra det här bara för att det eventuellt finns några 

kommuner som är osäkra och utanför! Vi ska veta att i praktiken blir det en 

solidarisk finansiering i de regionala KST. Skulle det vara två-tre kommuner 

på Åland som lämnar sig utanför så kommer de inte att våga lämna sig utan-

för, för vad händer då om de får problem inom KST-området som kostar 

mycket pengar? Inte kan de gå till regeringen och begära extra stöd. Ska de 

krypa till korset till andra kommuner och säga att vi vill gå med? I praktiken 

kommer de eventuella osäkra kommunerna att slukas in i de här regionala 

områdena. Jag hoppas verkligen att man har öppet sinne för det.  

Vatten, vattentäkter och vattenförsörjning. Det är jätteviktigt nu att rege-

ringen pekar ut vattentäkterna som extra skyddsvärda. Det kanske kommer i 

en lag eller på något annat sätt.  

Jag sitter själv som ordförande i ett vattenbolag på norra Åland och jag har 

goda kontakter med andra vattenbolagen. Man är jättebekymrad för man ser 

med ögat att vattnet försämras varje år. Det går lite upp eller ner beroende på 

om det är varma eller kalla somrar, men det går stadigt neråt. Algblomningen 

ökar. Det är klart att tekniken finns och renar vad som helst i och för sig. Men 

det är jättebekymmersamt, det är mera bekymmersamt än vad folk tror. Man 

vrider på kran och så kommer det rent vatten, men man förstår inte riktigt 

vilka processer det har förekommit.  
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I Sverige har det till och med hänt att vattenbolagen har köpt in hela sjöar 

och gränsområden för att garantera skyddet. Man kan förstås inte skydda det 

som kommer från luften, men man kan i alla fall skydda inom begränsad till-

rinning. Jag tror att man måste ta krafttag. Det är säkert politiskt jobbigt när 

man har hand om skydd och man ska göra begränsningar för användning av 

marken. Det är lite samma sak när man bygger en väg över annans egendom, 

man mutar in marken och betalar bort den lidna skadan. Så måste man göra 

här också tror jag. Det är det fundamentala.  

Åtgärder för att skydda vattentäkterna måste öka rejält. Regeringen har 

mitt fulla stöd för den linjen. 

Reningen och distribueringen av vatten är faktiskt ett versnät av många 

olika bolag; aktiebolag, andelsbolag, enskilda bolag och det finns många, 

många. Jag har varit kritisk till strukturförändringar när det gäller kommu-

ner. Men här borde man göra en rejäl strukturförändring, tycker jag. Nu är ju 

det här inte landskapets område direkt, men å andra sidan så är det ju det. 

Det gäller ju i alla fall framtida vattenförsörjning för ålänningar. Man kanske 

borde ta någon sorts paraplyroll här för vattenförsörjningen. Målet borde 

vara att Ålands Vatten skulle ha hand om all vattenförsörjning på Åland.  

Det betyder förstås inte att man behöver skrota alla mindre vattenbolag. 

De kan behållas och man kan till och med ha olika avgifter för olika bosätt-

ningsorter beroende på vad det kostar att rena vattnet. De stora bolagen be-

höver inte subventionera de mindre som man gör t.ex. inom eldistribuering-

en. Jag tror att Ålands Vatten borde på sikt ha hand om all vattenförsörjning 

på Åland. Det är nog det enda rätta.  

Steg två är att man antagligen måste avveckla de mindre vattenverken så 

småningom, inte är det så bråttom, en del fungerar riktigt bra. Men små-

ningom borde man bygga ett vattenverk till som är lika stort som det i 

Dalkarby. Vad skulle hända idag om Dalkarby vattenreningsverk skulle slås 

ut av någon anledning? Då skulle det bli en rejäl kris på Åland. Därför måste 

det finnas två vattenverk.  

Jag pratade med svenska experter om detta och de är förundrade över vår 

situation på Åland. Har man två lika stora vattenverk så ska båda gå parallellt 

men de behöver bara gå 70 procent av sin kapacitet. Om det ena vattenverket 

slås ut så kan det andra gå med 100 procent. Då har man så mycket vatten att 

samhället klarar sig, kanske inte till 100 procent ut till industrier, det är möj-

ligt att man kanske inte kan bygga upp en sådan kapacitet.  

Det är viktigt att man åtminstone funderar, gör upp en plan och tänker på 

vilka risker man vill ta. Idag finns det faktiskt en risk med vattenförsörjning-

en om det skulle hända något med Ålands Vatten eller Bocknäs Vatten som är 

stora. Det är viktigt att fundera på detta. 

Det var det som jag hade att säga, fru talman. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack ltl Karlsson. Det är viktigt att det här sägs även från flera partier att 

det här är ett väldigt viktigt arbete. Här krävs det samarbete. Kommu-

nerna är väldigt viktiga aktörer när det gäller vatten och avlopp och att 

få gemensamma lösningar som fungerar.  

Vi har en otillfredsställande ekologisk status idag i våra råvattentäkter 

i både Långsjön och Markusbölefjärden. Vi borde också skydda Vargs-
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undet och Kyrksundet så mycket det går för de är de reservtäkter som 

finns. 

Det finns ett problem, vi har en väldigt föråldrad VA-struktur på 

Åland. Det är väldigt många ledningar som måste byggas och planeras 

om. Det krävs definitivt ett helhetsgrepp och många goda krafter. Det 

goda är att det här arbetet verkligen är i gång och det är Ålands Vatten 

som håller i det.    

Ltl Runar Karlsson, replik 

Tack för det. Jag vet att det är på gång. Jag tror att man så småningom 

behöver konkretisera t.ex. skydd av vattnen. Att ledningarna behöver 

förnyas är rent konkret arbete som förstås kostar mycket pengar.  

Skyddet av vattentäkterna är viktiga och det är möjligt enligt dagens 

lagstiftning att göra det. Det är klart att det är politiskt obekvämt att 

kanske göra inskränkningar, men vi vill alla ha rent vatten! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Talman! Vattenförsörjningen som ltl Karlsson tog upp är väldigt viktig. 

Det kan nog vara bra att samordna och försöka få med de mindre vat-

tenbolagen i Ålands Vatten.  

Det fordras en hel del kompetens. Vi diskuterade det här bl.a. i sam-

band med någon lagändring under den förra mandatperioden i utskotts-

arbete där Runar Karlsson var med. Kompetensen att sköta vattenver-

ken tror jag att kan vinna på att samordnas. Det gäller inte bara fasta 

Åland, man kanske också borde se på vad som händer i skärgården för 

där finns områden som inte har så rysligt bra vatten.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag håller med om det. Kompetensen är jätteviktig. Jag vet 

att Ålands Vatten är välvilligt inställda till att bidra med kompetens och 

hjälpa de andra bolagen, men det räcker egentligen inte. Det borde vara 

mera.  

Jag håller fullständigt med om när det gäller skärgården. Det kan inte 

vara problem ens att dra ut vattenledningar till skärgården från ytvat-

tentäkter på fasta Åland. Det är som sagt korta sträckor på Åland. Det 

skulle vara en trygghet för skärgården som har problem med grundvat-

ten. Skärgården skulle garanterat vinna på det är, kanske mest av alla.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Ingrid Johansson 

Tack, talman! I och med landskapsregeringens antagande av hållbarhetsrå-

dets strategiska utvecklingsmål som lyder: ”Välmående människor vars in-

neboende resurser växer” borgar landskapsregeringen för att vi fortsätter ar-

beta aktivt med förebyggande arbete men också att vi ställer om synen på pa-

tienter och klienter genom att vi börjar se på de kvarvarande styrkor som 

finns kvar hos individen. Att se till de kvarvarande styrkorna är bra, det är 
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humanistiskt och det är modernt. Det är en utveckling som jag varmt väl-

komnar! 

På tal om att stärka människor; Astrid Lindgren har sagt: ”Har jag lyckats 

förgylla en enda dyster barndom så är jag nöjd.” Jag säger så här: Lyckas vi 

förebygga en enda unges psykiska ohälsa är det en ovärderlig insats. Jag stöd-

jer därför landskapsregeringens tydliga satsning på psykisk hälsa i allmänhet 

och i synnerhet de satsningar som görs för barn och unga.  

Talman! Jag vill också diskutera ÅHS. ÅHS arbetar strategiskt med effekti-

vitets- och utvecklingsfrågor. Låt mig ge ett exempel: Vid ÅHS kommer rikt-

linjer för kompetensutveckling och fortbildning att tas fram. Att rätt personal 

går den utbildning eller fortbildning som det faktiskt finns behov av vid orga-

nisationen kommer att förbättra vårdkvalitén utan att det kostar mera 

pengar.  

Vidare vill jag lyfta satsning på dagkirurgi och MR-apparat som också 

kommer att höja vårdkvalitén, och på sikt till och med spara pengar.  

Gällande besparingar så har jag har all förståelse för oron som skapas ute i 

samhället när det aviseras sparkrav inom vården. Jag vill därför poängtera att 

de utredningar som ska göras 2017 inför budgetering 2018 alla berör anting-

en organisation eller om icke-vårdrelaterade enheter.  

Talman! Jag vill också lyfta fram personalen. Personalens välmående är a 

och o, därför är personalhälsan ett prioriterat område inom ÅHS, trots att 

sjukskrivningstalen vid ÅHS inte är över det normala för branschen. Persona-

len är den viktigaste resursen i nästan vilken organisation som helst. Därför 

har ÅHS arbetat med att minska antalet personal som går på korta förord-

nanden och det arbetet fortsätter. För att personalen är viktig kommer före-

tagshälsovården att upphandlas och för personalens skull ska ÅHS arbeta 

strategiskt med personalenkäter för att förbättra personalens hälsa och ar-

betsmiljö.  

Slutligen, talman, vill jag resonera lite kring framtiden. I Sverige konstate-

rar såväl SCB, statistiska centralbyrån, som rekryteringsbolag att det kommer 

att råda stor brist på vårdpersonal i framtiden. Också på finskt håll kommer 

vi att stå inför brist på vårdpersonal och särskilt svenskspråkig sådan. Det be-

tyder att vi på Åland kommer att möta mördande konkurrens om vårdperso-

nalen, samtidigt som vi har stora pensionsavgångar att möta här hos oss.  

Så vad betyder detta för vården? Jo, vi måste arbeta aktivt med hur vi byg-

ger upp våra vårdkedjor och att vi måste vara en attraktiv arbetsplats. Därför 

är det så bra att vi verkställer jämställda löner, med en för låg också okonkur-

renskraftig lönesättning kommer vi att få brist på vårdpersonal och det sista 

vi har råd med stafettsjuksköterskor och stafettnärvårdare.  

Jag tror att det arbete vi gör nu med arbetsvärderingsprocesser och jäm-

ställda löner, även om det är dyrt, kommer att bli en sparåtgärd i framtiden. 

När det gäller vårdkedjor så behöver vi arbeta strategiskt. I den frågan skulle 

jag gärna se att landskapsregeringen skulle se på möjligheten att införa kvali-

tetsindikatorer för att arbeta förebyggande och minska vårdtider. Det skulle 

minska kostnader och höja livskvalitet för de enskilda personerna. Tack, tal-

man. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson 

Tack, talman! Vi har under de senaste veckorna debatterat sjukvården på 

Åland en hel del vilket man ändå måste försöka vända till någonting positivt. 
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Något så viktigt och väsentligt i våra liv ska få ta plats i debatten och själv-

klart är det tufft att göra förändringar i något så heligt.  

På ÅHS går det dagliga arbetet vidare med att producera en bra vård till 

våra ålänningar. Här debatterar vi detaljer som helt avgörande kan förändra 

den vardag vi har, så är det och har alltid varit.  

I spörsmålsdebatten som var helt nyligen lyfte jag redan en del positiva 

förändringsarbeten som pågår just nu på ÅHS, men vill gärna lyfta dem igen i 

budgetdebatten. Ett av dem är den palliativa mottagningen.  

Palliativ vård är en helhetsvård av patienter i ett skede där sjukdomen inte 

längre svarar på botande behandling. Målet med mottagningen är som sagt 

att kartlägga patientens totala situation och behov av vård för att kunna in-

gripa i ett tidigt skede när symptomen förvärras och att patienten ska kunna 

vara i hemmiljö så länge som möjligt. Detta har nu gjorts inom befintlig bud-

get. 

Dagkirurgi är något annat som förverkligats under detta år vilket innebär 

att patienten kommer till sjukhuset på avtalad tid, den dag operationen ska 

ske och går hem samma dag vilket alltså medför att patienten inte behöver 

läggas in och stanna över natten. Flera stora studier har visat att dagkirurgi är 

säker och inte utsätter patienterna för risker. Det finns idag data som visar på 

vinster med en förkortad sjukhusvistelse. Man räknar med i Sverige att upp 

mot 80 procent av all kirurgi sker dagkirurgiskt före 2024. Genom att möjlig-

göra fler operationer per dag kan patientkön kortas. Att jobba för att ha ett 

fullt utnyttjande av operationssalar och dessutom minimera väntetiden för 

patienter är viktigt. Dessutom finns möjlighet att spara pengar genom att ut-

nyttja lokaler och personal på bästa möjliga sätt.   

Talman! Äntligen får vi börja bygga en ny geriatrisk byggnad. Vi kommer 

nu från styrelsen att utse en byggnadskommitté för att etapp 1 ska kunna på-

börjas, den det kommer att utses på nästa styrelsemöte.  

En stor del av planeringen för byggnaden är klar, och oj så efterlängtad den 

är av alla på sjukhuset efter alla de fördröjningar som detta projekt ändå haft. 

Etapp 1 är nu kostnadsberäknad till 12,5 miljoner euro. Det är en nybygg-

nation i två våningar. I våning 1 placeras avdelning 1 med allmän geriatri och 

palliativa samt mottagningsverksamhet, det är fullt i huvudbyggnaden. 

I våning 2 placeras avdelning 2, rehabilitering. Det är budgeterat 21,2 mil-

joner för rehabiliterings- och geriatribyggnaden. 

Kommittén torde kunna utse konstruktörer ganska snabbt och projekte-

ringen tar cirka 1 år. Årsskiftet 2017-2018 torde man kunna bjuda ut entre-

prenaden. 

Många undrar om vi verkligen behöver det här huset, ÅHS är ju så stort. 

Javisst är ÅHS stort men i dagsläget väldigt trångbott ändå. Det finns många 

enheter som med fördel skulle kunna flytta ut till det nya huset men först av 

allt skall geriatrin få de ändamålsenliga lokaler som de blivit lovade.  

Talman! I modern sjukvård används MR (magnetresonanskameran) i allt 

större omfattning. Antalet undersökningar har under de senaste 5 åren ökat 

med cirka 7 procent per år. På Åland har ökningen varit mindre omfattande 

på grund av att tillgången till MR varit begränsad till en mobil enhet som be-

söker Åland var tredje vecka lördag-söndag. Efterfrågan ökar främst av medi-

cinska skäl. MR ger bland annat en bättre diagnostik vid stroke samt bättre 

kvalitet vid alla typer av hjärnundersökningar. En bättre tillgång till MR gör 

att ÅHS kan använda undersökningen i större utsträckning än idag för alla 
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cancerpatienter. En stationär MR möjliggör att även rullstols- och sängburna 

patienter kan undersökas, vilket inte har varit möjligt i den mobila enheten. 

Det finns ett flertal medicinska fördelar med MR som kan beskrivas som kva-

litetsförbättringar för vården. Dessa är dock svårare att översätta i ekono-

miska termer. Men vi måste väl alla vara överens om att det att höjer vård-

kvaliten och livskvaliten för patienterna på ÅHS. Tack. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack ltl Holmberg-Jansson för ett inspirerande anförande. När jag lyss-

nar så slås jag av tanken hur glad jag är över vår självstyrelse, av flera 

skäl. Ett av skälen är att vi i den här budgeten visar att vi klarar av att 

lösa de utmaningar som vi har på bästa möjliga sätt.  

Ett annat skäl är att titta på effekten av den finska social- och hälso-

vårdsreformen i Österbotten. Där är dagkirurgin också högaktuell såtill-

vida att i september kom beskedet att allt utom dagkirurgi försvinner 

från Malmska sjukhuset i Jakobstad. En artikel i Österbottens tidning 

berättar nu att också dagkirurgin kommer att försvinna.  

Det här är något som vi har i våra egna händer här på Åland. Vi kan 

göra våra egna prioriteringar, våra egna beslut och jag tycker, även om 

det kanske luktar lite eget beröm, att vi har visat oss uppgiften mogna 

att ta tag i de långsiktiga utmaningar som vi har på det här området.  

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Vi måste se över gamla strukturer, dagkirurgin är en av 

dem. Bara för några år sedan ansåg man att dagkirurgi var ganska omöj-

ligt. Nu pratar man om att upp mot 80 procent i Sverige ska ske dagki-

rurgiskt år 2024. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack, fru talman! Tack för ett bra och informativt anförande, Holmberg-

Jansson.  

Vi lever i en utmanande tid. För ÅHS gäller det både att gasa och 

bromsa i nuläget. Tonläget gällande ÅHS och de inbesparingarna som 

har gjorts har varit mycket, mycket högt. Visst, man har förändrat och 

effektiverat, men som jag, regeringsblocket och många ålänningar har 

förstått så är det ingen försämrad sjukvård vi ser. Det är en lite föränd-

rad men inte försämrad sjukvård och då tänker jag på det gamla ut-

trycket; ”vargen kommer”.  

Vi har en budget som hänger ihop med klumpsumman som i sin tur 

hänger ihop med Finlands ekonomi så det finns risker för att det kan gå 

sämre. Finns det en risk att man har det här höga tonläget när vi egent-

ligen inte har en försämrad sjukvård?   

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Åländsk sjukvård har så klart samma utmaningar som 

resten av våra närregioner. Man kan bota flera, man lever längre och vi 

är färre som ska ta hand om allt fler personer. Därför är det så otroligt 

viktigt att se över gamla strukturer och hitta nya sätt att jobba på för att 

pengarna ska räcka till för alla.  
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Igge Holmberg  

Tack, fru talman! Talman, bästa kollegor och åhörare, det har kommit många 

beskyllningar från oppositionen om hur vi skär ner förmånerna för vanliga 

människor. Slakt av mjuka värden tror jag centern kallade det. Men om man 

ser i budgeten så händer det ju inte. 

Det har sagts att vi skulle avskaffa barnbidraget, studiestödet för vuxna, 

utkomststödet, hemvårdsstödet och en massa annat. Allt det där är kvar i 

budgeten, eller snarare det är inte i budgeten, för vi har inte rört det. Inga 

nerskärningar på de sociala förmånerna till medborgarna. Det kan man till 

stor del tacka socialdemokraterna för. 

Ni förstår, det finns en orsak till att vi är med i den här regeringen. Och det 

är inte för att vi blivit ett högerparti helt plötsligt. Då skulle jag inte stå här. 

Vi socialdemokrater jobbar, som ltl Göte Winé sade i sitt anförande, lång-

siktigt och vet att man måste ha en helhetsyn på samhället. Vi har en tydlig 

linje och det är därför det är viktigt att vi är med i regeringen på Åland som 

på allvar ser efter när det håller på att gå för långt. 

Vi är det enda vänsteralternativet, det enda parti som ser till att hålla bor-

gerligheten lite i schack. Utan oss skulle vad som helst kunna hända. Det är ju 

bara att se på motionen från obundna som kräver att man ska spara ytterli-

gare fem procent på alla avdelningar. Oppositionen klagar på att vi har ett 

sparbeting på runt två procent av ÅHS kostnader, men lägger en motion som 

vill att man ska ta bort ytterligare fem. 

Obundna har lagt en budgetmotion som förutom de inbesparingar som re-

geringen redan tar - som är hanterbara - ska ge oss ytterligare fem procent 

färre lärare, rektorer, läkare och sjukskötare. Fem procent färre lagberedare, 

fem procent färre vägarbetare, vaktmästare, skogsvårdsintendenter. Fem 

procent färre tjänstemän på byråerna och, antar jag, fem procent färre mi-

nisteruppdrag också.  

Det är ju ett alldeles huvudlöst förslag. Det är ett förslag som är tänkt att 

låta sparsamt, men samhällsekonomiskt är det ju rent vansinne. Enda orsa-

ken till att man lägger det är att man vet att det aldrig kommer att behöva in-

frias. Men visst det låter bra och ger rubriker. 

Samma beteende ser vi i Finlands regering också. I de tre konservativa par-

tierna tänker man på sina egna frågor, men inte på helheten, inte på alla 

medborgares vardag. Därför kan man prata om att få fler innovatörer och 

entreprenörer i samhället, samtidigt som man skär ner i undervisningen. Hu-

vudlöst! 

Igen, det är därför vi är med i regeringen. För att jobba framåt, ta tag i 

kommunfrågan och få en verklig förändring. Vi har en chans nu att förändra 

Åland till det bättre, bli lite modernare, få mer rättvisa för alla ålänningar ge-

nom att ge alla en ny kommunreform. 

Vi sitter inte med i den här regeringen för att vi vill spara på ÅHS. Vi vill 

förändra ÅHS, förändra verksamheten på lång sikt så den blir kraftfull och 

hållbar. Fortsätta jobbet vi påbörjade förra mandatperioden under hälsomi-

nister Aaltonen. 

I den här budgeten har vi socialdemokrater fått gehör för att alla barn upp 

till 20 år får gå gratis till primärvården. Det är ett första steg. 
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Nästa steg är att få avgiftsfritt för alla barn som behöver det till att special-

vården, psykiatrin och få ett familjetak på avgifterna för de som behöver det. 

Den nordiska välfärdsmodellen bygger på en skattefinansierad offentlig 

välfärd. Det jobbar vi för. En sjukvård som ska vara så bra att det inte behövs 

privata alternativ. Vi vill bygga ett samhälle för alla. 

När man har det som rättesnöre så kan man inte säga att man vill skära så 

och så många procent. Inte utan att specificera var man tänker göra dessa 

nerskärningar. 

Vill man bygga ett samhälle så måste man se helheter. Därför är vi med och 

bygger framtiden i en regering som faktiskt kommer att förändra Åland till 

det bättre. Det kommer att bli färre kommuner och det kommer att bli bra för 

alla ålänningar. Tack. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Ltl Holmberg kritiserade centern för att vi kritiserar regering-

en. Jag upplever att centern har haft stora påverkningsmöjligheter och 

även i praktiken påverkat regeringen ganska mycket i en positiv riktning 

för de mjuka värdena. Regeringen har dragit tillbaka de sociala ned-

skärningarna på 700 000 euro och jag tror att regeringen har tagit det 

ad notam eftersom vi var mycket kritiska.  

Som en liten kompensation för att man har dragit ner resurser till 

sjukvården är det nu lättare att bevilja pengar för både geriatriska och 

datortomografi. Indirekt har vi varit med och jobbat och fått gehör för 

mera resurser till de mjuka värdena. Vi är gärna med i fortsättningen 

och påverkar så att de mjuka värdena blir så lindrigt berörda som möj-

ligt. 

Vi har också varit med när det gäller avgiftsfritt för barn inom pri-

märvården, vilket jag hörde första gången från vtm Thörnroos. Även här 

har vi varit med och jobbat för att de mjuka värdena ska förbättras. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Det kan man mycket väl tro om man är centerpartist. 

Centern måste förstå att de den här perioden inte sitter i regeringen och 

därför inte påverkar riktigt så mycket som de tror. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag måste nästan gratulera socialdemokraterna. Man 

får den uppfattningen, när man lyssnar på ltl Holmberg, att det är soci-

aldemokraterna som har lagt hela förslaget till budget och hur den ska 

se ut. 

Man talar om att anslagen för de mjuka värden inte har ruckats på. 

Men vi ska komma ihåg att socialdemokraterna var med i den första till-

läggsbudgeten och föreslog en sänkning på 700 000 euro av de mjuka 

värdena.  

Nu har flitpengen räddat socialdemokraterna och regeringen mot att 

vidta åtgärder i de mjuka värdena. Jag tror inte att det beror på social-

demokraterna, utan det är inflödet av mera pengar som har räddat rege-
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ringen i det här fallet, annars hade socialdemokraterna varit beredda att 

vidta åtgärder i de mjuka värdena. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Jag tackar för gratulationerna. 

Vi finns fortfarande med i regeringen. Det är alltid flera människor 

med i ett regeringsprogram. I den första tilläggsbudgeten sade vi att vi 

skulle se över de sociala förmånerna, men det sades aldrig att vi skulle 

skära i dem. Vi skulle se över dem, vi konstaterade från början att 

många av förmånerna skulle vi aldrig röra och nu har vi fått gehör för att 

inte röra någon av dem. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Även jag får sälla mig till gratulationskören för att social-

demokraterna styr regeringsskutan på det sätt som ltl Igge Holmberg 

bekräftade. 

Jag vill påminna om att i våras ville även socialdemokraterna vara 

med och dra ner de mjuka värdena med 700 000 euro, sociala förmåner 

riktade till ålänningarna. 

Vi varnade från centerns sida skarpt för förhastade beslut när det gäl-

ler den här typen av åtgärder, i synnerhet när det gäller sjukvården men 

även den andra sidan. Vi har fått bekräftat nu, tack vare en dramatisk 

förhöjning av skattegottgörelsen, att man inte har tvingats till de här 

förhastade åtgärdsbesluten. 

Självgodhet må vara bra, men vi måste komma ihåg att det faktiskt 

handlar om ålänningarnas vardag. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Jag tackar igen för gratulationerna. Jag konstaterar, 

vilket jag sade åt tidigare debattör, att det i tilläggsbudgeten stod att vi 

ska se över förmånerna och inte att man skulle ta bort dem. Vi inom so-

cialdemokraterna har varit väldigt tydliga med att det finns vissa saker 

som vi inte rör. 

Som ltl Jansson vet så i en regering har man inte fullständig kontroll 

över vad som skrivs i alla budgetar. Det finns och saker som händer ut-

anför budgetar. Tack. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Britt Lundberg 

Herr talman! Ett arbete som gäller etablerandet av ett Ungdomens Hus har 

inletts. Tanken är att myndigheter och organisationer ska samverka i samma 

lokaler för att tillgodose ungas olika behov av samhällsservice. Det handlar 

om ungdomar som varken studerar eller arbetar och syftet är att motverka 

marginalisering. Det står väldigt lite om Ungdomens Hus även om det är om-

nämnt på fem olika ställen i budgeten.  

I tidningarna har vi kunnat läsa att det inte är en fritidsgård men att det är 

en plats där myndigheterna kommer till ungdomarna istället för tvärtom.  
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Det vore intressant och viktigt att få höra om satsningen som verkar väl-

digt lovvärd. Den har väckts på Åland i samband med ungdomars växande 

psykiska ohälsa och det vore intressant att få höra här hur den här verksam-

heten är tänkt och vilka verksamheter som kommer att bedrivas och vilket 

stöd och hjälp ungdomarna med psykisk ohälsa kommer att få. 

Jag är också mycket intresserad av vilka andra insatser som görs 2017 för 

att minska ungdomars psykiska ohälsa och missbruk.  

Jag blev inte trygg av ministerns svar gällande polisens uttryckta oro gäl-

lande ökande brottslighet, liberalism och bruk av narkotika i replikskiftet ny-

ligen. Det känns inte som regeringen är aktuell i frågan. Som sades i repliken 

så uttryckte vi vår oro i våras i samband med tilläggsbudgeten och då fick ett 

svar från regeringen att läget är under kontroll.  

Polisen vittnar nu om att antalet narkotikabrott ökat rekordartat 2016. Det 

är svårt att höra att ministern avfärdar detta med att polisen varit aktivare 

och att det är orsaken till att brotten ökat. Bästa ministern, man behöver inte 

ha en känslig barometer för att notera att villa inbrott, uppgörelser i undre 

världen och annat skrämmande ökat. Vi vet att det inom bland ungdomar, 

även bland studerande, finns unga som missbrukar även i vardagen. Att hän-

visa till utredningar och kommande undersökningar kan säkert ge underlag 

för framtiden men det ger ingen trygghet för att regeringen vinnlagt sig om 

att göra något för att hållbart få bukt med dessa frågor.  

Ministern vädjar till oss alla men den som har verktyget och ansvaret är 

minister Valve. Det är minister Valve och ingen annan som ska visa vägen och 

visa prioriteten för situationen. De insatser som ministern nämnde kring att 

allmänt arbete med attityder och antirökkampanjer, de är inte tillräckliga. 

I våras hänvisades till ÅSUBs undersökning och nu hänvisas till risk- och 

missbruksprogrammet. Några krafttag tar inte regeringen trots att ministern 

inledde sin presentation med att tala om att regeringen tar tag i frågor.  

Vidhåller minister Valve att regeringen har situationen under kontroll? Jag 

önskar att minister Valve utvecklar på vilka sätt regeringen tar tag i situation-

en och vilka resurser som kommer att läggas in. Jag vill också att ministern 

belyser hur situationen idag ser ut i våra gymnasieskolor.  

Jag hoppas också att finansutskottet prioriterar denna viktiga fråga och är 

beredd att samlat göra insatser till de delar som inte budgeten 2017 är till-

räcklig.  

Så ett tvärt kast till fiske och tumlare. Ministern garanterar att eventuella 

kommande marina skyddsområden inte kommer att ha några som helst kon-

sekvenser på fisket. Vi vet att det var just att Östersjön sågs som enhetligt, 

trots att de södra och norra delarna har stora skillnader, som helt avgörande 

och stjälpte många småföretag inom fiskeriet på Åland, drivgarnsfisket för-

bjöds. Som sagt har Ålands argumentation konsekvent varit att tumlare inte 

finns, så något har uppenbarligen hänt.  

Jag nämnde igår hur oerhört viktigt det är att ministrarna kontinuerligt 

har kontakt och pratar med sina ministerkollegor i Finland och kommission-

ärerna i Bryssel. Fisket som bedrivs på Åland är hållbart och kan inte jämfö-

ras med de stora industritrålare som dammsuger vattnen på fisk och andra 

djur och växter. Den här gången är det 15 000 euro som ska användas för en 

utredning som knappast leder till någonting men som kanske med en förkla-

ring av hur fisket bedrivs här, och med tanke på tumlarnas livsbetingelser, 

kanske kunde ha lett till att pengarna kunde användas till något vettigare.  
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För att det hållbara fiske som bedrivs på Åland så hoppas jag att Åland ar-

gumenterar för att undanta hela det åländska fisket från EUS regelverk. Att 

vara självförsörjande på fisk borde vara ett viktigt steg i Ålands väg mot håll-

barhet. Tack, fru talman.  

Minister Wille Valve, replik 

Tack, ltl Lundberg. Psykisk ohälsa bland unga är ett högaktuellt tema. 

Under seminarierna 2017, när vi diskuterar framtidens vård på Åland, 

så har jag som avsikt att ha en separat block uttryckligen om psykisk 

ohälsa.  

Det finns en del positiva initiativ här också på nordisk nivå som vi har 

kunnat läsa om i media, bl.a. har ltl Tony Wikström få till stånd en 

mycket elegant lösning som kostar Åland noll euro och som via nätet 

stärker det förebyggande arbetet bland åländska ungdomar. 

Vad gäller drogerna, landskapsregeringen vidtar åtgärder; Ungdo-

mens Hus, sociala åtgärder och polisiära åtgärder. Det vore intressant 

att höra ltl Lundberg berätta vilka åtgärder som ltl Lundberg vill se utö-

ver detta.  

Generellt tycker jag att man kan se en tråd i budgeten om man tittar 

på ministeransvaret Fellman, Asumaa och Valve. Vi har funderat ganska 

mycket på de här frågorna. 

Avslutningsvis, vad gäller drogsituationen i Ålands gymnasium och 

eventuella åtgärder så kan jag inte svara på detta, det har jag inte ansva-

ret för. Jag vet dock att det pågår en diskussion i styrelsen för Ålands 

gymnasium uttryckligen om denna fråga och lämpliga åtgärder. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Talman! Jag önskar att regeringen skulle ta de här frågorna på allvar 

och faktiskt ta reda på hur det ser ut i praktiken. Ha en öppen kommu-

nikation med dem som arbetar i skolan och dem som arbetar med frå-

gorna. Använd tiden till att prata med dem, få en bild av hur det ser ut 

att kom med åtgärder för vad man ska göra åt det!  

Det är säkert värdefullt med seminarier, det är säkert värdefullt med 

program osv. men det hjälper inte situationen just nu. Det är just nu 

som vi måste rädda ungdomar, det är just nu som vi måste skapa trygg-

het i vårt samhälle och då behövs insatser.  

En bättre verklighetsbild, jag är också skrämd om ministern inte kän-

ner till hur det ser ut bland våra ungdomar i vardagen idag i våra skolor. 

Det borde ministern ta reda på idag innan ministern avslutar sin dag.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, fru talman! Frågan om tumlaren är på det sättet inte någon stor 

fråga. Det är något som vi måste göra, vi har behörigheten och vi måste 

kartlägga. 

Det förvånar mig att ltl Lundberg tycker att vi ska gå till EU och för 

egen del kräva undantag. Ledamoten vet säkert mycket väl att EU inte 
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tycker om när enskilda länder kräver saker för sig själva. Det är kalla 

handen omedelbart från både kommissionens olika organ och kommiss-

ionärer. Det som EU vill ha och möter positivt, det är när flera länder 

går samman och kräver gemensamma lösningar som gynnar varandra 

och inte bara kräver för egen del. Det funkar inte mera. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Jag återkommer till den frågan som jag inte fick svar på 

igår. Minister anser antagligen, efter femtiotalet besök och diskussioner 

med kommissionärer, att det 49 gånger av 50 har varit stopp eftersom 

man tvärsäkert kan säga att det här går EU inte med på. Men hur många 

gånger har ministern suttit i diskussioner med kommissionärer och fört 

fram hur det ser ut och fungerar på Åland? Att bara utgå ifrån att EU 

inte gillar det här, det stämmer inte. De gånger vi har varit kontakt med 

kommissionen har det ofta gått väl. Problemet är ofta att man kommer 

in för sent, man skickar för mycket papper och det är för lite direkt 

kommunikation.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Torsten Sundblom 

Talman! Behovet av anonymitet då människor har behov av hjälp från social-

vården är mycket viktigt att kan tryggas. I stora kommuner med flera tusen 

invånare kan nog anonymiteten tryggas. 

Men i små kommuner kan det vara svårare och lätt hänt att anslagen i 

budgeten kan kopplas till någon person med problem. Så får det bestämt inte 

vara! I synnerhet barnskydd, missbrukarvård, handikappvård och special-

omsorg, de delar som brukar kallas smala socialvårdsområden så förespråkar 

jag att ska omfatta hela Åland.  

En stor del av de som arbetar inom barnskyddet har i en skrivelse som 

kommit till kommunerna uttryckt vikten av att det bildas ett barnskydd som 

omfattar hela Åland. Att strida om i vilken by servicepunkterna ska lokali-

seras är knappast konstruktivt.  

Flera av kommunerna har tidigare uttryckt att ett KST-område är första-

handsalternativet, om jag mins rätt var det sex kommuner, några även genom 

fullmäktigebeslut.  

Efter det mötet som Mariehamns stad stod värd för den 1 november med 

KST på agendan så hoppas jag att organisationen småningom klarnar.  

Jag hoppas att alla parter nu drar åt samma håll och vi kan se framemot ett 

KST som omfattar hela Åland till gagn för anonymiteten.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Bästa kolleger, jag upplever att sista spiken nu slås i 

den kista som begraver tanken om att lagtinget ska kunna få sin för-

hoppning om flera socialvårdsområden som har hand om den sociala 

kommunaltjänstens uppgifter.  

Förutom det, som vi redan har berört i remissdebatten tidigare, så har 

socialdemokraterna aktivt arbetat mot flera socialvårdsområden på det 

kommunala fältet och nu meddelar en lagtingsledamot för liberalerna 

att Föglö inte heller vill se en uppdelning av socialvårdsområdena. 
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Jag upprepar det som jag sade häromdagen; landskapsregeringen 

måste nu ge besked. Är det någon mening för kommunerna att fortsätta 

lägga ner energi när det finns så starka krafter som jobbar emot det som 

var lagtingets intention? 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Talman! Jag sade att anonymitet i kommuner med flera tusen invånare 

är nog tryggad. Öppningen är möjligen att man kan tänka sig att det blir 

två områden, men det får inte bli många små. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Wikström 

Fru talman! Satsningen på Ungdomens Hus känns helt rätt. Den psykiska 

ohälsan är ett växande problem och detta är något man ser i hela Norden. 

Undersökningen Hälsa i Skolan visade på att var tredje tjej i yrkesgymna-

siet upplever medel till svår ångest, dagligen. Så att detta är och bör vara ett 

högprioriterat område står nog klart för alla. 

Den psykiska ohälsan berör också många andra områden och hänger tätt 

ihop med mobbning, skolavhopp och drogmissbruk.  

Lägger vi ordentliga resurser på hälsofrämjande och förebyggande arbete 

slipper vi släcka bränder och fundera över hur många fler poliser vi behöver. 

Paradoxen är tyvärr dock att det är svårt att sätta en prislapp på icke-

händelser.  

Vi lever i en tid som är skrämmande för många unga. Självklara värdering-

ar utmanas. Lögner, hot, verbala attacker och ifrågasättande av fakta har bli-

vit vardagsmat och inte bara något man möter på internetsidor som avpixlat 

längre.  

Nej, i USA tillträder snart en ny president som vunnit valet med just dessa 

metoder. Så jag förstår väl att oron är stor, vi borde alla vara oroliga.  

Kommer vi att lyckas vända den globala uppvärmningen, trots de bästa av 

intentioner? Troligtvis inte – och detta vet våra unga. 

Lägg därtill hotet rörande framtidens jobb. Försvinner dessa till låglöne-

länder? Gör effektiviseringen, automatiseringen och robotiseringen att färre 

jobb ska delas på fler? Ja, risken finns. Jag förstår att oron är stor, även om vi 

som samhälle kan möta upp mot denna nya arbetsmarknad och se möjlighet-

er istället för hot. 

Talman! Redan nu finns en väl utbyggd och tillgänglig psykiatri i nya fina 

lokaler. Genom skolhälsan får gymnasieungdomarna tillgång till god hälso-

vård, i nära samarbete med Ålands gymnasium. Men fortfarande finns vita 

fläckar, speciellt gällande stöd och hjälp där tröskeln för att få hjälpen är låg. 

Min förhoppning är att Ungdomens Hus ska fylla en stor del av denna vita 

fläck. Genom att redan befintliga verksamheter och organisationer kan hu-

sera där finns möjligheter till tätare samarbete, goda idéer och snabba beslut 

och åtgärder. Men jag tror det är viktigt också att hitta precis rätt nivå. Ton-

vikten bör ligga på hälsofrämjande och förebyggande arbete, och då hoppas 

jag att kulturen kan hitta sin plats i huset. 

Glädje, skratt och kreativitet ska ha en plats i huset likväl som allvarliga 

diskussioner, lotsande, rådgivning och tröstande kramar. 
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Talman! Framtiden är här, och vi ska utnyttja de möjligheter som finns till 

buds på ett smart sätt. Vi ska ha örat mot marken och använda oss av nor-

diska ”best practice-metoder”.  

Ibland behöver dessa inte kosta något, som t.ex. den nätbaserade hjälpen 

mot psykisk ohälsa som Föreningen Tilia erbjuder i Sverige, och nu även på 

Åland. Genom Tilia kan unga i åldrarna 12-30 få en snabb kontakt via chatt 

och mejl, och ålänningar är även välkomna att delta i föreningens lägerverk-

samhet.  

Detta samarbete uppstod genom kontakter inom Nordiska Rådet och är ett 

bra exempel på när politik snabbt kan ge konkret resultat när vi vidgar våra 

vyer och nätverkar utanför Åland. 

Ett annat projekt som förhoppningsvis kan erbjudas åländska högstadi-

eungdomar inom kort är den hälsofrämjande metoden YAM. Karolinska in-

stitutet står bakom metoden som visat sig vara mycket framgångsrik i Europa 

genom att förebygga psykisk ohälsa och självmord bland unga. Även gällande 

detta har vi fått positiva signaler om ett åländska deltagande.  

Min förhoppning är att 2017 blir året som vi vänder den negativa trenden 

när det gäller psykisk ohälsa. Tack. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Tack ltl Wikström för ett hoppingivande anförande. Jag 

hoppas verkligen att 2017 ska bli året då det vänder, att det faller in och 

blir en sann spådom.  

I mitt anförande tog jag också upp Ungdomens Hus och välkomnar 

det varmt. Jag upplever att det i budgeten, där det är omnämnt på fem 

ställen, står väldigt lite om vad Ungdomens Hus egentligen kommer att 

leda till. Jag har förstått att det är ett administrativt centrum för alla 

som arbetar med ungdomar på något sätt och att även Katapults verk-

samhet ska bedrivas där.  

Det står också att ungdomarna inte längre ska behöva komma till en 

verksamhet utan verksamhet ska komma till ungdomarna, framförallt 

har den tanken uppstått när vi har och diskuterat barn och unga med 

psykisk ohälsa. Vet ltl Wikström mera om på detta? Vilka verksamheter 

och vilken grad? Det ska inte vara en fritidsgård. På vilket sätt kommer 

det här att se ut? Ge en bild hur det kommer att bli! 

Ltl Tony Wikström, replik 

Fru talman! Tack ltl Lundberg för de vänliga orden. 

Ungdomens Hus är i ett väldigt tidigt skede och alla pusselbitar har 

absolut inte trillat på plats. Jag ser att det är en väg in och hoppas att 

den vägen står på vid gavel även för ungdomarna. Det gäller verkligen 

idag att leta upp ungdomarna, ha en uppsökande verksamhet, t.ex. skol-

avhoppen kräver ett ganska aktivt arbete som man aldrig kan ge upp.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack ltl Wikström! Jag blev verkligen glad av att höra ledamotens anfö-

rande. Det här är, om man så vill, en av de röda trådarna i hela budge-

ten. Vi vill bygga trygga barn, vi vill ha långsiktiga hälsofrämjande åt-
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gärder som stärker upp ensamförsörjare, barnfamiljer och barn och 

unga. Då menar jag både satsningarna i Ungdomens Hus, och om man 

tittar på hur avgifterna är formade inom ÅHS så är det helt klart vad po-

litikens mål är. Det långsiktiga målet är att trygga mentalt stabila barn 

som inte kommer att ha problem vare sig med mental ohälsa eller med 

droger i framtiden. Det är förstås en vision som vi gärna jobbar för. 

Jag ser fram emot att jobba vidare tillsammans med ltl Tony Wik-

ström. Vi har haft en riktig bra start på det här arbetet. 

Vi har öppnat en självmordsjour och nu tittar vi på andra möjligheter 

att stärka upp ungas psykiska ohälsa, ledamoten nämnde ”Sluta panta”. 

Jag ser fram emot att fördjupa mig i de här frågorna.  

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack, fru talman! Tack för de orden minister Valve. Jag håller helt med 

att det krävs att alla goda krafter samarbetar och att vi får ett helhets-

grepp över situationen. Jag känner verkligen att vi är på rätt väg. Vi har 

kavlat upp skjortärmarna, nu är det bara att börja jobba. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack fru talman! Tack ltl Wikström, jag håller fullständigt med. Jag vill 

ge beröm för allt ledamoten brinner för och för det som ltl Wikström re-

dan har åstadkommit under det år som ltl Wikström har varit i lagtinget.  

Jag sitter som styrelseordförande i Ålands gymnasium. Vi kan konsta-

tera där att den psykiska ohälsan växer mera och mera. Studerandehäl-

san som är i nära anslutning till Ålands gymnasium fyller en jätteviktig 

funktion. Vi känner att resurserna som den instansen har är rätt så bra. 

Det som jag har funderat på, och säkert att många med mig, så på lilla 

Åland långt ifrån storstadsmetropolerna skulle man ju tycka att alla 

skulle må ganska bra, speciellt barn och ungdomar. Vad är pudelns 

kärna? Vad är det som gör att våra barn och ungdomar börjar må så då-

ligt? Det blir ju fler och fler. Kan vi inte se någon sorts röd tråd i det? 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack ltl Holmberg. Det är en väldigt svår fråga. Jag tror att hela väst-

världen ställer sig den frågan. Det kan bero på vårt materiella välstånd, 

vi har allt annat ganska ordnat omkring oss och då vågar vi känna hur vi 

mår egentligen. Vi ska inte springa omkring i vårt hamsterhjul.  

Det kan komma bra saker ur det hela. När man jobbar med de här sa-

kerna så behöver det inte bara vara jobbigt och tårar utan också en hel 

del skratt, glädje, social samvaro och hjälp elever emellan. När alla de 

här verksamheterna samarbetar så kan det komma något väldigt gott 

och kraftfullt ur detta i slutändan. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Lagtinget tar nu lunchuppehåll och återkommer klockan 13.00. 

Talmannen 

Plenum fortsätter. 
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Ltl Göte Winé 

Tack, talman! Missbruksläget bland våra missbrukare är inte idag bra. Man 

kan försöka se positiva saker, men läget är inte bra. Jag är inte stolt över läget 

idag.  

Att missbruket går ner i åldrarna har jag hört säkert 10 år, men när jag 

träffade den operativa gruppen för ett tag sedan så började jag tro på det. Ti-

digare har man mest trott det.  

Redan i mars fick jag varning och mailade både social- och utbildnings-

minstern om det. Något svar fick jag inte. Och det är inte det viktiga för mig 

utan istället att man som ansvarig träffar de som jobbar med våra unga så att 

de får berätta om läget och få förståelse för deras oro och frustration. 

Talman! Hösten 2002 när jag bestämde mig för att gå in i politiken så var 

det för våra unga och drogläget då. Jag bestämde mig att inte svika i den frå-

gan. Jag känner nu att jag svikit dem. Men jag vet inte heller vad man skulle 

kunna gjort annorlunda. V har under senaste 10 år jobbat med projekt som 

”Rensa Åland ” som var 2006 och ” Vision nolltolerans” som startade under 

den förra mandatperioden. De här projekten prata jag gärna och länge om ef-

tersom det är två projekt som jag varit med och drivit igång. Jag tycker tider-

na för dessa projekt var då rätt i tiden. 

Men jag känner att jag svikit dem för jag vet inte nu vad vi nu har för poli-

tik. När någon vill slå i varningsklockor så hoppas jag man åtminstone svarar 

dessa grupper. Jag känner jag att jag svek dem som tog kontakt med mig i vå-

ras. 

Talman! Jag vet att jag sitter i ett regeringsparti och jag ska vara lojal. Men 

tyvärr kan jag inte det nu. Jag kan inte stå för dessa skrivningar, för jag vet 

inte vad de står för. Man skriver om utbyte av sprutor och kanyler.  

Redan under förra regeringen lyfte Ålands Framtids representant i den 

parlamentariska missbruksgruppen denna viktiga fråga, och jag begärde då 

att vi skulle utreda vilken politik vi ska föra kring detta. Jag hade hoppats att 

vi skulle mera om detta nu. Jag är inte emot Harm Reduction men jag vill att 

man tänker, vad man vill och vem det är för. 

Den nuvarande parlamentariska gruppen har sammankallats två gånger. 

En gång information om gruppen och dess arbete och andra gången där man 

träffade den operativa gruppen och erfarenhetsexperter dvs. f.d. missbrukare. 

Bra möten men vad vill vi politiskt? Jag har sagt länge, och det stod också 

”Rensa Åland” projektet för, att det ska vara obekvämt att hålla på med dro-

ger, men lätt till vård. Därför är jag skeptisk till hur man ska hantera det här 

med sprututbyte. Den här frågan är jag verkligen nyfiken på hur man gör och 

är då ÅHS rätt ställe? 

Talman! Förra regeringen gick in för projekt ”Nollvision” och att man ska 

samordna resurser därifrån. I denna budget hittar jag inte mycket om pro-

jektet och visionen kring projektet.  

Men i varje val så finns efterlysning om en samordnare, utom i detta val. 

För det har man fått i projektet nollvision. Minister Valve förvalta det pro-

jektet väl! De har en viktig roll, man kan använda tredje sektorn mera än vad 

som görs idag. 

Men man behöver inte alltid informera mig. Men i denna fråga är jag ingen 

ja-sägare. Jag har suttit med föräldrar som är förtvivlade för att deras barn 

valt drogerna framom familjer. Jag kan få det att låta värre än så men det vill 

jag inte, för det är inte det jag är ute efter. 
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Däremot så vill jag att man inom dessa områden inte kan se mellan fing-

rarna och luta sig tillbaka och säga att det löser sig nog. Träffa då en familje-

medlem och höra vad missbruket haft för konsekvenser; sömnlösa nätter, alla 

besök bl.a. till psykiatrin och eventuella sjukskrivningar. Listan kan göras 

lång. 

Jag vill att polisen ska jobba ute och störa så mycket som möjligt i ett tidigt 

skede. Det ska finnas resurser att störa de unga som är i förälskelsefasen, då 

ska polis och sociala samarbeta att den unga väljer att avbryta sin missbruks-

karriär som bara går åt ett håll och det är neråt. 

Vi ska ha en utvecklad barnskydd som tar tag i situationen. Vi ska utbilda 

föräldrar genom t.ex. program som Effekt. 

Ska vi ha ett sprututbytesprogram så tycker jag man verkligen ska se för 

vem och varför? Här måste vi få klarhet för det är allt fler familjer som får 

barn i drogernas klor. Ingen kan vara säker, man kan inte köpa sig fri. 

Talman! Hösten 2006 så gjorde svenska konsultfirman Kognitiv forum ett 

jobb och såg på vilka resurser vi har på Åland och vad vi gör rätt. Det jag 

kommer ihåg var: Den förebyggande satsar vi rätt.  Vården, de ansåg att vi 

satte för snabbt Suboxonevård, utan att testa drogfri vård först. Men det som 

de kom fram till var att problemen först och främst var politiska. De konsta-

terade att vårt mål att sträva efter ett narkotikafritt samhälle, den strävan 

hade då inte stöd hos den finländska riksåklagaren som ville att innehav av 

ringa mängder narkotika inte då ska vara straffbart. Då pratade vi om att 

jobba för att Åland ska bli ett testområde med strängare straff mot narkoti-

kabrott än i övriga Finland.  

Vi ville då också att man på Åland skulle bli dömd till vård istället för fäng-

else. Jag ser att 1 år på behandlingshem är bättre än 3-4 månader i ett fäng-

else.  

Därför tycker jag ltl Gun-Mari Lindholms idé i ett replikskifte igår om en 

lagmotion från ett enhälligt lagting skulle vara bra. Så låt det gå från ord till 

handling! Det är våra unga och deras framtid vi pratar om. Jag tycker att vi 

kan enas oss kring denna fråga. Tack fru talman. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Tack, fru talman! Tusen tack ltl Göte Winé för att du vågar ta ordet från 

munnen. Det är mycket bra och det är mycket trovärdigt.  

Vi vet att ungdomar precis just nu mitt i vardagen är drogpåverkade 

ute i vårt samhälle. 

Jag hoppas, med hela lagtingets hjälp, att vi nu kan lyfta den här frå-

gan i finansutskottet, se till att det gemensamt tillförs resurser och att 

man lyfter prestigen åt sidan. Vi konstaterar att vi står inför en väldigt 

svår situation och att vi samlat kan se till att det kommer resurser utöver 

det som regeringen nu har föreslagit i budgeten 2017, till de delar som 

underlaget idag inte räcker till. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Tack ltl Britt Lundberg. Det här har varit jobbigt för 

mig och det är jobbigt att hålla det här anförandet. 

Jag vet inte om vi kan göra så mycket mera i finans- och näringsut-

skottet nu. Vi måste först veta vad vi vill politiskt. Vi måste ta ett beslut 
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vart vi vill gå. Det är inte bara resurserna som det hänger på. Vi måste få 

en politik som är hållbar länge.  

Vi har satt in olika projekt som vi har 4-5 år, sedan lägger man ner 

dem och det är stilla i 2-3 år. Sedan skriker någon och så kommer det ett 

nytt projekt. Vi måste få en långsiktig hållbar politik kring detta. Hellre 

låter vi det vänta ett halvår och ser till att vi gör det rätt och långsiktigt. 

Det är mitt förslag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Fru talman! Tack ltl Winé för ett berörande, starkt, rakryggat och kun-

nigt anförande.  

Jag tror att kompetensen inom det här området är väldigt, väldigt 

stor. Vi har bredden.  

Som Winé lyfte fram så jobbar vi ofta i stuprör. Inne i de här stuprö-

ren finns också sugrör, och det är på tvären som samarbetet och jobbet 

måste ske mycket, mycket mera. 

Ett annat faktum som jag vet att ltl Göte Winé känner till är att 

skyddsfaktorer spelar en mycket större roll än riskfaktorer. Riskfaktorer 

är bl.a. ensamhet, missbruk i hemmet, bristande struktur och gränser 

och skolk. Skyddsfaktorer; tillhörighet, positiva relationer, tydliga nor-

mer och regler och emotionell kompetens, spelar en avgörande roll för 

att stävja alkohol- och drogmissbruk. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Ja det är ju så med frisk- riskfaktorer och framförallt 

stuprören som blir sugrören och sedan kanske det blir tandpetare till 

slut. Det blir bara smalare och smalare. Vi måste istället hitta något bre-

dare, typ min storlek, som verkligen jobbar tvärsektoriellt. Det här 

kommer jag faktiskt att nämna i mitt nästa anförande under utbildning 

där jag ser Ungdomens Hus som en bra satsning med rätt innehåll. Men 

insatser måste komma in ännu tidigare. Hur gör vi med tidiga insatser?  

Jag tänker också på vikten av ett KST och att de kommunala myndig-

heterna jobbar nära skolan så det blir ett tvärsektoriellt arbete som vi 

måste ha i tidig ålder. 

Jag var själv på ett möte klockan åtta i morse kring detta där de från 

de sociala betonade att vi måste jobba nära skolan, även den tekniska 

sektorn är jätteviktig när man jobbar inom det sociala området. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack ltl Winé. Vi känner varandra en del från dessa sammanhang tidi-

gare, ända från Ålands medlingsbyrå faktiskt. Jag vet om och värderar 

ledamotens erfarenheter. 

Drogarbetet innebär dels att vi har åtgärder på lång sikt, på kort sikt 

och även en mångfald åtgärder inom flera olika politikområden, såsom 

har nämnts i debatten idag. Det är inte var något vis färdigt i och med 
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den här budgeten som vi presenterar där det har nämnts flera olika åt-

gärder.  

Det kanske absolut viktigaste är det långsiktiga arbetet. Våren 2017 

kommer revideringen av ANDTS programmet igång. Då kommer vi att 

slå våra kloka huvuden ihop och ta fram långsiktiga åtgärder för att få 

bort på drogerna från Åland. Jag skulle särskilt vilja betona vikten av 

den processen, som också kommer att öka mötesfrekvensen för den po-

litiska referensgruppen under år 2017. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, talman! Som ministern sade, det tvärsektoriella är viktigt, det är 

helt klart.  

Det som jag reagerade på, vilket ministern vet eftersom jag skickade 

ett mejl, det är min okunskap angående vad vi vill med sprututbytespro-

grammet. Jag förstår att man inte vill sprida smittsamma sjukdomar 

som HIV men även Hepatit är allvarligt.  

Vi måste veta vad vill. Jag skulle gärna vilja vara med och påverka och 

säga att detta ska vara inom missbrukarvården. Vi måste veta klart och 

tydligt hur vi ska göra. Det måste ändå vara lite svårt och lite jobbigt att 

gå och hämta sprutorna. Man får inte skicka någon annan att hämta 

sprutorna bara för att man ska ha dem, för då blir det också lättare för 

de tyngre missbrukarna att missbruka mera frekvent. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Eriksson, replik 

Talman! Jag har samma erfarenheter som ltl Winé. Föräldrar och anhö-

riga har suttit i mitt rum och varit helt uppgivna och förstörda. Vad ska 

vi göra? 

Min uppfattning är att strängare straff inte löser problemen. Det här 

handlar faktiskt om attityder och förebyggande arbete. Det viktigaste är 

att få ungdomarna att avstå att ens prova på detta.  

En tidigare kollega sade här att man borde vaccinera ungdomarna 

mot att använda droger. Den linjen är jag också för. 

Det framfördes också här att riksåklagare sade att det inte ska vara 

straffbart. Det är fel! Det finns ett direktiv som heter straffbart bruk av 

narkotika, man behöver inte åtala personen om personen åtar sig ett 

vårdprogram. Det är bara när det handlar om ringa narkotika som den 

här möjligheten finns, inte i andra fall. 

Straffbart bruk av narkotika innebär redan fängelsestraff, böter och 

max sex månader. Om man vill förstränga detta så måste man ta bort 

bötesstraffet så att allt skulle leda till fängelsestraff. Det innebär att alla 

ungdomar som har provat på en joint eller två måste hamna i fängelse 

till slut.  

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! De här var lite regisserat, för jag bad ltl Roger Eriks-

son med hans kunskap att höra på mitt anförande och reagera just på 

detta med ringa narkotikabrott. Åklagarna har rätt att lägga ner ett fall 

och det var det som jag ville få bekräftat om det är på det viset eller inte.  
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Här måste vi börja fundera. Jag är fortfarande av den åsikten att vi 

måste börja titta på vad vi kan göra för att bli tuffare. Vi ska lyckas visa 

att vi reagerar mot dagens narkotikapolitik i Finland som blir allt mer 

tillåtande. Jag vill att vi visar att nu räcker det. Vi har så många barns 

framtid som går till spillo. Jag har sett för mycket, jag klarar inte av det 

längre. Nu vill jag att vi ska börja agera mot det och därför ville jag ha en 

åklagares kunskap kring detta också.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Tack, fru talman! Ltl Göte Winé har stor kunskap och erfarenhet kring 

ungdomsfrågor och i synnerhet unga med problem av olika slag. De här 

ungdomarna ska inte behöva känna sig svikna av ltl Göte Winé, tvärtom. 

Nolltolerans kommer fram i Göte Winés anföranden väldigt ofta.  

Användningen av sprutor för narkotika ändamål togs upp i den 

parlamentariska gruppen för risk- och missbruk under 2015. Det drevs 

hårt av ledamoten från Ålands Framtid. Uppdraget att ta fram ett sprut-

utbytesprogram gavs åt landskapsläkaren. Jag utgår ifrån att det är det 

resultat som finns i budgeten. Jag känner att det saknas en tydligare 

kommunikation mellan den operativa gruppen, ministern och den 

parlamentariska referensgruppen risk- och missbruk. Det är så som man 

kan uppfatta det här anförandet.   

Ltl Göte Winé, replik  

Tack talman! Visst är det så. Man går med politiskt för att man vill vara 

med och påverka. När man ser läget idag så vill man gärna vara med och 

påverka och bidra. Det gäller inte bara mig själv utan det är flera andra 

som tycker som jag.  

När Harm Reduction nämns i en budget så tycker jag att man också 

måste diskutera detta i den politiska gruppen, för det är en så pass stor 

sak. Jag har jättemycket åsikter kring Harm Reduction, hur mycket 

sprutor ska det vara och vad annat finns det? Det är en hel del som man 

behöver diskutera, för det finns andra alternativ än sprutor också. Man 

kan försöka få en ersättande medicin eller något annat.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tage Silander, replik 

Fru talman! Det här var faktiskt ett av de bättre och mera känslosamma 

anföranden som jag har hört. Det var riktigt bra. Man känner att ltl 

Winé verkligen brinner för den här frågeställningen.  

För min del är jag glad att man diskuterar straffen framförallt för 

narkotikaförmedling, dvs. langning. Att man nu gör lite skillnad på de 

som kortsiktigt använder, i bästa fall kortsiktigt, och provar på och de 

som verkligen gör detta t.o.m. i förtjänstsyfte.  

Min fråga gäller sprututbytesprogrammet. Jag har själv varit oerhört 

tveksam till detta för jag känner att vi inte ska hjälpa knarkarna att 

knarka, om ledamoten förstår vad jag menar. Därför vill jag fråga leda-

motens syn på sprututbytet. Är det bra eller dåligt? 
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Ltl Göte Winé, replik  

Jag kommer ihåg, jag tror att det var 2007, när en tjänsteman sade att 

de hade hört om Harm Reduction och att det var bra. Jag har aldrig haft 

så högt blodtryck som just då. Det kändes ont i hela mig.  

Däremot så måste vi inse sanningen. Vi har så pass många tunga 

missbrukare som använder sprutor. Om de börjar byta sprutor med 

varandra så innebär det också att vi ökar risken för bl.a. Hepatit. Jag vill 

verkligen föra en diskussion kring detta. Vad ska vi ha på Åland? Jag 

kan inte svara ja eller nej. Jag vill titta mera på det här. Det är en så pass 

komplex fråga.  

När man tittar på europeisk narkotikapolitik så säger de att Harm 

Reduction fungerar och den har en viktig roll. På lilla Åland tror jag att 

vi kan vara ännu vassare och ännu hårdare. Som sagt, det ska vara obe-

kvämt att hålla på med narkotika och det ska vara lätt att sluta. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Jag sällar mig också till dem som ger en eloge till Göte 

Winés engagemang i den här frågan.  

Som han sade så har Ålands Framtids haft en representant som har lyft 

den här frågan i sådana forum där det har varit aktuellt. Tyvärr är inte min 

kunskap så stor i den här frågan. Det är en tragedi för ungdomar och föräld-

rar som blir berörda och de bekymren som drogerna medför. Jag delar helt 

och hållet ltl Winés uppfattning om att man måste göra någonting. Jag tror 

att det gjordes en förfrågan i gymnasiet om hur många som hade prövat på 

någon typ av droger. 20 procent hade prövat, men i verkligheten tror jag att 

det är bra många fler. Enligt den information jag har fått av elever så påstår 

de att det är många flera och det är tragiskt om det är på det viset.  

Jag tänker beröra min motion när det gäller anslaget till naturskyddsom-

råden. Vi hörde minister Gunell här, ett långt och fint anförande om miljö- 

och naturvård och hur viktigt det är att bevara naturen och det tror jag att 

ligger i allas intressen.  

Men ändå har vi föreslagit en sänkning av anslaget till 50 000 euro i tider 

när det är brist på pengar. Det finns förstås ett behov av att ha intrångser-

sättningar men jag tror ändå att det är gamla synder som ligger till grund för 

intrångsersättningarna, jag tror inte det är så mycket av dagens inlösen.  

Jag vill ändå dra ner det här anslaget lite på grund av att jag anser att det 

finns en stark miljölagstiftning idag som skyddar. Vi har naturvårdslagstift-

ning och vi har en stark inventering av skyddsvärda växter. 

När det gäller skyddsvärda växter idag så är det egentligen markägarens 

skyldighet att vara informerad och ta hänsyn till skyddsvärda växter. Många 

gånger har det förekommit att man har gjort intrång bland enskilda markä-

gare till och med av bolag som inte har varit informerade, så att man har 

hamnat på ersättningar och återställande.  

Jag vill lyfta den här frågan på det viset att markägare som är berörda och 

har områden där det förekommer skyddsvärda växter borde informeras 

ganska ofta så att de kommer ihåg det här. Det är lätt att glömma de här sa-
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kerna. Jag tror att intrånget oftast har gjorts av misstag och inte av elakhet 

och för att man tycker att det är nödvändigt. 

I skogsbruket finns idag skyddsvärda certifieringar när det gäller PFC. Idag 

har vi också börjat införa FSC. Jag är själv en av dem som är med i första om-

gången när det gäller certifiering enligt FSC. Jag upplåter min skogsmark till 

5 procent där man inte får röra den. Det är naturskydd av en enskild skogsä-

gare. Möjligheterna finns hos alla skogsägare om man går in i FSC. Då har vi 

ganska stor procent av den totala arealen skogsmark som är skyddad för just 

intrång. 

FSC är mera riktat när det gäller miljöhänseende än PFC. Från skogsbola-

gen ges en belöning idag, om man går in i FCS så är man garanterad åt-

minstone 1 euro mera per kubik i försäljning av sådant virke i det här första 

skedet. Jag vet inte hur det blir i förlängningen. Det finns ett krav från dem 

som köper cellulosaflis att det ska vara FSC-certifierat.  

Vill man ha ytterligare områden så tycker jag att landskapet borde ställa 

upp med sina markområden mera än vad de privata ska göra. Vi har ganska 

stort ägande i landskapet av mark, skog och skyddsvärda områden. Land-

skapet kan gå in för att fridlysa de områden som efterfrågas. 

Mitt förslag är fortfarande att sänka ingångsersättningarna till 50 000 

euro. I spartider bör man titta på alla kostnader som finns för att få en budget 

i balans. Jag ids inte orda mera om detta. Tack. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, fru talman! På sista punkten tycker ju inte regeringspartierna som 

ltl Brage Eklund. Det är tvärtom så att det är bra nu att vi har möjlighet 

ha pengar för att lösa in nödvändiga områden som natura områden. 

Det som ltl Eklund sade, som jag vill ta fasta på, är att naturvärden, 

kulturvärden och alla möjliga saker som finns i marken och som är bra 

för markägare att känna till och även för kommuner som har hand om 

planeringen, är den här GIS databasen. 

Databasen med geografisk data växer och utvecklas nu för varje dag 

som går på ett väldigt dynamiskt och effektivt sätt. Databasen är en 

enorm resurs. Man kan gå in på sina marker och titta precis vad som 

finns. Mera och mera information kommer att läggas till där, så det här 

är en rikedom för alla. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Ja, det är bra det för landskapet gjorde en ganska stor 

satsning när det gäller databasen. Det är bra om det medför möjligheter 

att titta var man har skyddsvärda områden på sitt område. Att det är lätt 

och överkomligt tycker jag att är bra.  

Jag vill ändå hävda att i fortsättningen tycker jag att landskapet borde 

titta på sina markområden och se hur landskapet kan bidra. Ofta vill 

man skuffa över det här på andra. 

Många av dessa Natura 2000 områden har ritats in utan markägarnas 

medgivande. Jag har själv exemplen på detta, jag skulle kunna räkna 

upp många men tiden räcker inte till tyvärr. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Stephan Toivonen 

Tack, fru talman! Bästa ledamöter, små partier kommer alltid sist. Den här 

gången tänkte jag inte heller ta ett allmänt grepp, för under den här rubriken 

så har vi ganska lika åsikter som vtm Thörnroos sade här i början. 

Ltl Winé hade ett bra anförande där det talades om sprututbytessystemet 

som jag förstod att är väldigt kontroversiellt. Jag minns när jag var i Zürich 

för kanske 15 år sedan och såg en lång en söndag morgon. Jag undrade vad 

det var för en kö och gick förstås och frågade, man skulle byta sprutor. Jag in-

såg då att det kanske också är en väg att gå. Vi får se hur det blir på Åland. 

Under rubriken social- och miljöavdelningen tänker jag presentera de tre 

motioner som jag har. Jag tror att de hör hemma här, det är inte så lätt att 

veta. 

Den första är motion nr 6 som har rubriken ”Penningautomatmedel för 

social verksamhet”. Om ni känner igen den så har ni helt rätt. Jag hade 

samma motion ifjol. Alla mina motioner gick inte igenom. Jag har förstått att 

det är populärt med återanvändning eller cirkulär ekonomi så jag tänkte att 

det går att använda den i det här sammanhanget också. Det är lika aktuellt 

fortfarande.  

 I vårt korta partiprogram skriver Åländsk Demokrati:” Vi vill ge ett pens-

ionsarvode om 100 euro/månad till alla, som lyfter folkpension eller sjuk-

pension, pga. av att pensionerna står stilla och prisnivån stiger hela tiden. 

Detta skall finansieras med PAF-medel.” Därför har jag lämnat in den här 

motionen.  

Förslaget i motionen är att moment 44510, Penningautomatmedel för 

social verksamhet, ska få ett tillägg i sin till momentmotivering: ”Av anslaget 

under momentet reserveras 700 000 euro att användas så att alla som lyf-

ter folkpension eller sjukpension får ett pensionsarvode om 100 euro månat-

ligen under perioden 1.1–31.12 2017.” 

Det har flera andra här som också har talat sig varma för sjukpensionärer 

och folkpensionärer med små inkomster.  Jag hoppas att det här året faller i 

bättre jord.  

Jag har förstått i den allmänna debatten att det är väldigt viktigt för PAF 

att värna om sitt varumärke. Att skriva in uttryckligen vart pengarna går är 

kanske bättre än att det bara går allmänt till sociala ändamål på Åland som 

det är nu. Det är väldigt lite som är specificerat. Jag hoppas att det nu passar 

in bättre, med de stämningar som råder. 

Senaste år fick jag helt saklig kritik att detta arvode kunde inverka menligt 

exempelvis på bostadsbidrag. Det jag då inte tänkte på var att det är vi som 

stiftar lagarna. Det går ju utmärkt att skriva in att det inte ska beaktas när 

man exempelvis får bostadsbidrag, såsom barnbidraget inte heller påverkar. 

Det finns nog möjligheter. Jag hoppas därför att finans- och näringsutskottet 

kommer till en positiv lösning för denna motion. 

Följande motion berör ÅHS som det har talats om en del här.  

Som vi kan se har Ålands hälso- och sjukvård för 2017 en budgetram om 

87 miljoner. Man försöker spara.  I lagtinget har det diskuterats både möjlig-

heter att spara på kostnader som att höja intäkterna och det har också kritise-

rats.  

På fastlandet har man börjat diskutera att sjukhusen skulle öppna apotek. 

Jag har inte sett den diskussionen här. Med den här motionen vill jag öppna 

den diskussionen. Idén är att vi ska få en skrivelse under rubriken inkomster. 
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Mitt förslag är: ”Landskapet bör även utreda möjligheten att överta sjukhu-

sets apotek i egen regi”. Rent praktiskt skulle det fungera så att en patient 

som besöker en läkare får medicin utskriven och när han passerar entrén 

finns där ett apotek och han kan köpa mediciner. Via datasystemet hinner de 

få fram medicinen. Jag vet att det här fungerar på annat håll. Det kunde vara 

ett sätt att ge intäkter. Ett kontroversiellt förslag, det kan jag förstå, men i alla 

fall ett alternativ. 

Jag hade tänkt ta upp den tredje motionen som berör 700 000 euro till 

flyktinghjälp, men jag ser att jag inte har så mycket tid mera. Jag begär ordet 

på nytt och avslutar här. Tack.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack fru talman! Ltl Stephan Toivonen tog upp frågan om sprututbyte i 

inledningen och var lite ambivalent i frågan. Hur man ska ställa sig till 

frågan vet jag inte riktigt. Personligen, i likhet med ltl Tage Silander, har 

jag känt mig mycket tveksam till detta. Jag ser också bekymret i att man 

inte ska hjälpa knarkare att knarka.  

Men jag ser också fördelar med det. Det finns exempel på den svenska 

sidan där man har lyckats stoppa HIV-spridning. Jag har fått ta del av 

statistik som visar att Åland procentuellt sett har flera HIV-fall än vad 

Finland har som helhet. Det är inte så många fall, men procentuellt har 

vi flera. Det är ju förstås ett bekymmer. Jag har förstått att det finns 

ganska mycket för- och nackdelar i den här frågan. Jag är tveksam och 

den här frågan är svår.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack ltl Toivonen för ett intressant anförande. Vi från landskapsrege-

ringen är nog lite skeptiskt inställda till budgetmotion nummer 3, att 

ÅHS skulle öppna ett privat apotek i egen regi för att därigenom kunna 

öka intäkterna. Orsaken till det är i första hand att vi redan idag har pri-

vata apotek på Åland. Vi har inte för avsikt att konkurrera med dem. 

Däremot har vi nog förhållit oss positiva till att eventuell justera apo-

teksavgifterna vilka för övrigt är en annan summa i den här budgeten än 

vad de var 2016. Jag vet att finansavdelningen har tittat på det. Är det så 

att vi vill öka intäkterna så är det i sådana fall det här instrumentet som 

vi borde titta på. Jag tror att i längden är det kontraproduktivt om land-

skapsregeringen börjar konkurrera med befintlig och kommande privat 

verksamhet, exempelvis inom apoteksområdet.   

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, fru talman! Jag förstå att frågan är väldigt kontroversiell och det 

är bra att kunna ta upp diskussionen. På fastlandet har man bara tagit 

upp diskussionen om möjligheten.  

När det gäller apoteken så om jag kommer rätt ihåg så är det väl det 

äldsta monopolet som finns i Finland?  

Det behöver inte vara frågan om kunder som kommer från gatan utan 

helt enkelt de som besöker sjukhuset. Då blir konkurrensen mindre, 

men naturligtvis finns konkurrensen där.    
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Pernilla Söderlund, replik 

Ltl Toivonen använde ordet kontroversiellt när det gäller sprututbytes-

programmet. Jag förstår absolut att man tycker så. Men vi ska komma 

ihåg att det är inte bara för att förhindra och sprida smittosamma sjuk-

domar. Det är också för att få en kontakt, kunna erbjuda hjälp, informat-

ion, samtal och stöd till dem som behöver de här sprutorna. Det är inte 

så mycket narkotikapolitik utan kanske mera smittskyddspolitik. Hepa-

tit och HIV har nämnts men det finns också bakteriella sjukdomar som 

kan spridas med smutsiga sprutor. Det är viktigt för utskottet att titta 

vidare på den här frågan.  

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Jag ville bara ta upp det i anslutning till ltl Winés anförande. När jag 

första gången såg detta så blev jag väldigt förvånad. Sedan tog jag reda 

på lite och har förstått att det finns fördelar. Det är inte så att jag kan gå 

och begära att få en spruta utan man måste ha använt den ganska länge 

och då kan det ha en effekt. Det förstod jag inte då, nu förstår jag lite 

mera av den kontroversiella saken.   

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Petri Carlsson 

Talman! Jag har varit med ett tag som politiker nu och därmed godkänt 

många anslag till investeringar i både staden och här i lagtinget, men det 

finns nog ingen investering som påverkat mina känslor lika mycket som en av 

investeringarna i den här budgeten.  

Jag är mycket glad över att vi nu har med en magnetresonanskamera till 

sjukhuset. Det har nog fungerat hyfsat tillfredsställande med den mobila 

magnetapparaturen som kommit till Åland var tredje vecka under veckoslut 

med undantag för juli månad, men tillgängligheten har varit begränsad och 

väntetiderna lite för långa. 

Vad gäller den begränsade tillgängligheten så har den lett till att man 

ibland valt den nästbästa metoden, istället för den bästa. Dessutom kanske 

man någon gång har avstått eller väntat med att utföra en magnetresonans-

undersökning som man annars inte hade gjort. Det här blir alltså bara bättre 

med en magnetkamera på plats här på Åland. 

Väntetiderna har kanske inte varit det största problemet ur medicinsk syn-

vinkel eftersom de medicinskt brådskande undersökningarna har gjorts rela-

tivt snabbt, inom 1-2 veckor, och de andra patienterna med problem har oft-

ast inte blivit mycket sämre av 1-4 månaders väntan.  

Men, det är ju mycket bättre för alla om väntetiderna kan förkortas och i 

synnerhet för patienter och anhöriga om en diagnos kan ställas snabbt.  

Att leva i ovisshet om en eventuell svår eller en obotlig sjukdom är inget jag 

önskar någon. Tro mig jag vet eftersom jag har upplevt det inom den närmsta 

familjen. Väntan kan vara olidlig. När vi väl fick diagnosen var det med stor 

sorg, men också en stor lättnad att få veta vad det var. En magnetresonans-

undersökning var det som slutligen fastställde diagnosen.  
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Med den här investeringen kan fler få svar snabbare och det är viktigt. Jag 

säger det igen: Det blir alltså bara bättre med en magnetkamera på plats här 

på Åland. 

Sedan finns det ytterligare positiva saker som att vi får en modernare ap-

paratur än den mobila. Det gör bland annat att bildkvaliteten förbättras och 

därmed också den diagnostiska kvaliteten. Man kan i vissa fall ersätta under-

sökningar som använder röntgenstrålar med en helt ofarlig metod som fak-

tiskt MR är. Det blir dessutom mer tillgängligt för patienter med pacemaker. 

Också sängbundna och rullstolsbundna kan undersökas lättare än i nuläget 

för att nämna några saker.  

Det finns också en uppfattning om att antalet undersökningar kommer att 

öka inom några år och att det i sin tur leder till att det blir lite billigare med 

en egen apparat än vad det skulle bli med en mobil enhet som vi har idag. 

Sannolikt blir det åtminstone inte dyrare, så allt talar för att man ska göra 

den här investeringen. 

Talman! Det är som sagt med stor glädje som jag säger ja till att spendera 

ett sexsiffrigt belopp i euro för just den här investeringen. Så, än en gång: Det 

blir bara bättre med en magnetkamera på plats här på Åland. Tack! 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Jag brukar inte ha för vana att tacka för anföranden. Jag tycker 

att det ingår i vårt jobb. Men för det här anförandet vill jag faktiskt rikta 

ett stort tack till ltl Carlsson. Det var fint och personligt anförande som 

beskriver vikten av att höja den tekniska utrustningen inom sjukvården 

och vad det betyder för den enskilda individen.  

Jag vill återigen återkoppla till vikten av kompetenshöjningen inom 

vården. Skaffar man mera avancerad apparatur så behöver man mera 

avancerad utbildad personal. Det här går hand i hand och därför är det 

så fint att landskapsregeringen nu tar tag i de här frågorna och ser till 

helheten.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack för berömmet! Jag hade tveksamheter kring att göra anförandet 

personligt. Det här är en känslig fråga som jag har haft tufft med. Men 

det är en så pass viktig investering så att jag ändå ville lyfta det för att 

belysa att det här är något som görs som är väldigt viktigt och väldigt 

bra. Jag är glad över att magnetkameran har kommit nu. Tack så mycket 

landskapsregeringen och styrelsen i ÅHS! 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson 

Talman! Ltl Runar Karlsson lyfter i en replik sin oro för kvinnor och barn 

som far illa genom fysisk och psykiskt våld. Det är jag också!  

I vår budget kan vi läsa att landskapsregeringens jämställdhetspolitik har 

tre fokusområden: Jämnställdhet och jämlik vård, våld i nära relationer och 

lika lön för likvärdigt arbete. Det som ltl Runar Karlsson efterlyste och påstod 

att inte nämns om i budgeten är alltså inte helt rätt.  

Jag hade förmånen att tillsammans med flera medlemmar från ÅHS sty-

relse och ledningsgrupp delta på konferensen Hälsa, vård och jämställdhet - 
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en konferens om genusstrukturer i hälsa och vård i juni som landskapsrege-

ringen var med och arrangerade tillsammans med Nordiska ämbetsmanna-

kommittén för jämställdhet och nordiska ämbetsmannakommittén för social- 

och hälsofrågor. Där vi fick ta del av forskning som entydigt visar att hälso- 

och sjukvården behandlar kvinnor och män olika. Vi vet alla här att på flera 

arbetsplatser är sjukskrivningstalen höga och att kvinnor är mer sjukskrivna 

än män. Studierna visade att det finns osakliga föreställningar om kön och 

om kvinnors och mäns sjuklighet och att det påverkar hur patienter sjuk-

skrivs och rehabiliteras. Kvinnor får oftare diagnoser som betonar psykiska 

problem som stress och oro, medan männen får mer renodlade kroppsliga di-

agnoser.  

Undersökningar som gjorts från Försäkringskassan i Sverige visar att män 

får mer och dyrare rehabilitering än kvinnor, trots att kvinnor sjukskrivs of-

tare och längre. 

 På konferensen belystes det att genusperspektiv även är ovanligt i medi-

cinska studier. Ofta undersöks bara män, även om det handlar om exempelvis 

ett läkemedel för båda könen, men utvecklingen går åt rätt håll.  

Vården av hjärtinfarkt är ett exempel, för tio år sedan fick kvinnor med in-

farktsymtom vänta betydligt längre på ambulansen och sitta längre på akuten 

än män. Infarkt sågs som en manlig sjukdom. När statistikanalyser visade att 

infarkt och stroke dödade lika många kvinnor som män ändrades vårdperso-

nalens inställning. Idag är hjärtvården mer jämställd. 

Allt detta är förstås oerhört viktigt att ha kunskap om. På konferensen fick 

vi även lära oss vikten av att använda oss av verktyg inom vården som gör att 

det blir självklart att ställa de tuffa och svåra frågorna jämt, alltid och till alla 

personer oavsett.  

För det är ofta så att personer som utsätts för våld i nära relationer söker 

ofta vård för något helt annat.  

Så genom att tidigt identifiera dessa patienter kan man lättare ställa ade-

kvata frågor för att ringa in problemet, ge möjlighet att bryta situationen och 

erbjuda hjälp och stödåtgärder.  

Vi i ÅHS styrelse tillsammans med ledningsgruppen lyfter nu dessa frågor 

ännu mer än tidigare. Vi vet att personalen har god kunskap om dessa frågor, 

men för stora delar av personalen är frågan om våld i nära relation en svår 

fråga. Trots att en patient kan besöka dem många, många gånger är det inte 

självklart att man identifierar problemet.  

Vi kommer därför att utse en arbetsgrupp för att se hur vi kan införa ett sy-

stem där alla får samma frågor, då blir det inte svårt att ställa dem. Sedan om 

det krävs tio besök eller flera innan personen ifråga vågar säga hur det är så 

är vinsten ändå stor. För psykisk och fysiskt våld ska aldrig vara okej, aldrig 

någonsin! 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Det är fint att ltl Holmberg-Jansson lyfte ytterligare en åtgärd 

som vidtas vid ÅHS och som landskapsregeringen arbetar vidare med. 

Att arbeta mot våld mot kvinnor och mot våld i familjer är ju också en 

sådan sak som sparar pengar på sikt och en stor del mänskligt lidande. 

Att tidigt hitta de här personerna gör att man kan hindra diffusa 

psyksomatiska åkommor som diffusa buksmärtor och huvudvärk. Det 

här är ett brilliant arbete där vi sparar mänskligt lidande och pengar.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Talman! Jag vill först anhängiggöra en teknisk rättelse till den budgetmotion 

som berör vården för demenssjuka, nummer 44.  

Substantiellt är bedömningen att den är exakt likadan som den förra. Men 

vi undertecknare, samtliga ledamöter i centerns lagtingsgrupp, vill att försla-

get får följande lydelse: ”Moment 84 000, Ålands hälso- och sjukvårds verk-

samhet, sidan 80, ändring av anslag ökat med 600 000 euro. Moment-

motivering: Under rubriken Verksamhetsförändringar ersätts de sju första 

meningarna med följande text: ”Under 2017 görs en utredning av hur de-

menssjukvården på Åland kan effektiveras. Utredningen bör ha ett starkt pa-

tient-/klientfokus och involvera alla berörda aktörer i vårdkedjan. Verksam-

heten vid avdelning 1 A fortgår i oförändrad form under 2017.” Därmed är 

den tekniska rättelsen lagtinget tillhanda. 

I samband med rättelsen vill jag återigen lyfta en fråga till ansvarig mi-

nister. På centergruppens vägnar vill jag veta huruvida verksamheten just här 

och nu idag vid avdelning 1 A fortgår såsom tidigare har sagts, eller om man 

helt enkelt har föregripit lagtingets beslut och gjort förändringar innan bud-

geten med därtill hörande textavsnitt har klubbats av lagtinget? Nog om 

detta. 

Nu byter jag fokusområde och presenterar härmed vår budgetmotion 

nummer 45, som har att göra med förnyelsebar produktion av energi, utvär-

dering och program för rättvisa stödsystem.  

Landskapet har via förhandsavtal bundit upp sig till år 2022 att stöda 

vindkraftsproduktion. Vi känner alla till den historian, så jag går inte när-

mare in på den.  

Vi skriver så här: ”Med hänsyn till ambitionen att gå mot 40 procent 

mindre utsläpp av växthusgaser, såsom till exempel koldioxid, bör ett mera 

effektfullt och rättvist stödsystem utformas och implementeras inom en snar 

framtid. Detta kan göras parallellt med nuvarande stödåtaganden. Vi föreslår 

att ett stödsystem för förnyelsebar energiproduktion tas fram så att både före-

tag och privata aktörer likställs.  

Vidare föreslås att alla produktionskällor såsom sol, vind, våg eller andra 

alternativ ska åtnjuta stöd på basen av producerade och i elsystemet inma-

tade kilowattimmar. Med detta tillvägagångssätt överlåter man åt producen-

ter, företag eller privata hushåll, att själva avgöra vilket produktionssätt som 

är det mest effektiva i relation till initialinvestering. Det är viktigt.  

Målsättningen med det nya stödsystemet är att uppmuntra och engagera 

samt skapa möjligheter för fler att delta i produktionen av förnyelsebar 

energi.” 

Med tanke på vad som tidigare här har presenterats så borde den här bud-

getmotionen falla landskapsregeringen och vicelantrådet väl på läppen.  

Förslaget är således att: ”Målsättningen med det nya systemet skall vara 

att möjliggöra för samtliga producenter av förnyelsebar energi, både pri-

vatpersoner och företag, att åtnjuta likvärdiga och rättvisa produktionsstöd 

oberoende av produktionskälla.” Detta, bästa lagting, är synnerligen hållbar 

budgetmotion. Tack.  
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Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Centern skriver i sin budgetmotion att man vill utreda demens-

sjukvården och se hur den kan effektiveras.  

Under spörsmålsdebatten stod ltl Thörnroos och jag och höll i samma 

bok, nämligen ”Riktlinjer för demensvård”, där man har gjort exakt det 

här. Är inte centern inte nöjda med den utredningen som redan är fär-

dig, eller vill centern tillföra medel för att göra en ny likadan utredning?  

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Den utredning som vi efterlyste var snarare ett utvecklat 

samarbete mellan specialsjukvården, primärsjukvården, hemsjukvår-

den, den kommunala- och sociala vården, tredje sektorn och med övriga 

frivilliga aktörer som finns.  

I dagsläget vet vi till exempel att det saknas en koordinator för de-

menssjuka, vilket gör att insjuknade tidvis faller mellan de olika syste-

men. Det var det som vi efterlyste, en samarbetsutredning helt enkelt, 

hur vi bättre kan effektivera och förbättra vården, både samhället och 

den enskilda till fromma. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Det är bra att centern och vtm Thörnroos stöder landskaps-

regeringens strävanden när det gäller förnyelsebar energi. Landskapsre-

geringen har tidigare sagt att i samband med klimat- och energistrategin 

kommer vi också att koppla till den ett stödsystem för omställning till 

mera förnyelsebara energiformer. Det ska gälla teknikneutralt; sol, vind, 

etc. vad som finns inom det klustret. Det här kommer att komma och 

utvecklas under nästa år. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Ja, det är också bra när vi i övergripande frågor, som be-

rör oss alla, kan ha en samsyn. Från centern anser vi att det är viktigt att 

det också finns en framförhållning, speciellt för privatpersoner som 

själva nu står i beråd att byta ut sin oljepanna till något hållbart val. Det 

är viktigt att man också har möjlighet att ta del av det här systemet. 

Sist men inte minst, att landskapet själv går i bräschen vad gäller sina 

egna fastigheter och de uppvärmningskällor som där finns. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Stephan Toivonen 

Tack, fru talman! Jag instämmer med föregående talare. Det var en väldigt 

bra motion. Jag får se den sedan i utskottet. 

Min tredje motion vill jag gå igenom. Den handlar om att man skulle 

öronmärka en del av PAF-pengarna, 700 000 euro, för flyktinghjälp i Mella-

nöstern någonstans, jag vill inte tala i närregioner för det finns många områ-

den. Vi ska inte ha den diskussionen. 
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Detta betyder att denna motion inte är en kostnadsdrivande motion. Jag 

har inte en enda motion som ska kosta någonting, alla motioner ska antingen 

ge intäkter eller spara kostnader.  

Som jag konstaterade tidigare så är PAFs varumärke oerhört betydelsefullt, 

och detta är som jag ser ett sätt att konkret kunna stöda detta. Det borde inte 

vara kontroversiellt, även om det som jag säger brukar alltid ni alla säga nej 

till, men i sak borde inte detta vara kontroversiellt. 

Det finns en motion om att 40 000 euro av PAF-medel ska sättas för integ-

ration. Vad jag förstår så gäller det både flyktingar och andra invandrare. Det 

här är ett sätt att kunna komplettera den delen. 

Jag har faktiskt den här gången tänkt göra någonting som man kanske inte 

ska göra. Jag tänkte ta mig friheten att debattera mot en annan motion som 

har lämnats in, även om jag också kommer att få framlägga mina åsikter i fi-

nansutskottet.  

Det gäller motion nr 36, Åtgärder för att underlätta mottagande av kvot-

flyktingar, med ltl Lundberg som första undertecknare. Det talas om ett ökat 

anslag i tilläggsbudgeten som ett viktigt mål. 

Fru talman! Orsaken till att jag tar upp det här och vill debattera mot den 

motionen är att i lördags, när vissa hade sina partimöten, så tog jag mig fri-

heten att fara på en dagstur ut till Vårdö för att lite känna mig för, höra mig 

för och prata med folk om hur läget är där av olika orsaker.  

Igår hörde vi att ltl Igge Holmberg sade att det inte finns några avstånd på 

Åland. Om man inte vet om att den där lilla färjan har lunchpaus så tar det 

drygt en timme att komma ens till första ändhållplatsen på Vårdö. Ltl Lind-

holm som bor ännu längre bort så kan jag tänka mig att det tar lång tid att 

åka till, speciellt igår när färjan inte ens gick, men det är ett undantag. Men 

det finns nog avstånd på Åland. Jag ska berätta mera på fredag när vi har 

misstroendedebatten kring vad jag fick erfara från Vårdö. 

Men det som hör till den här motionen som jag har och som diskussions-

underlag mot ltl Lundberg så var att det motstånd som finns på Vårdö visade 

sig att det inte är pengar som det är frågan om. Det var kanske en som 

nämnde att Vårdö kanske inte har pengar.  

Den största orsaken är faktiskt saker som vi inte kan göra någonting åt här 

i lagtinget. Ingen motion kan ändra någonting. 

På sommar har man väldigt, väldigt mycket jobb av olika orsaker. Man har 

väldigt svårt att hinna hjälpa andra, man hinner knappt hjälpa sig själv. På 

vintern, nu när jag var där, var det väldigt, väldigt, väldigt lugnt. Kanske inte 

en miljö som personer från miljonstäder vill ha? Jag hade tänkt vara på 

Vårdö lite längre men jag borde haft andra skor för det blev kallt och är man 

inte ens van med snö så blir det ännu kallare. 

Sedan klagade man också på att om de ska till ÅHS så är det samma väg 

som det var för mig att ta mig ut till Vårdö.  

Jag funderade på att gå in på något kafé och träffa lite folk. Men jag hittade 

inget kafé, jag kanske missade det?  

Det var de här sakerna som folk talade om och de här problemen man såg 

för att för att kunna ta emot flyktingar till Vårdö, inte att det inte fanns 

pengar, även om det argumentet också framfördes. Så därför ville jag redan 

nu säga några ord om motion nummer 36. 

Jag hoppas att min motion kan falla i god jord när vi diskuterar i finansut-

skottet. Tack, fru talman. 
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Ltl Tony Wikström, replik 

Tack fru talman! Jag känner igen de här greppen från ltl Toivonen, po-

pulistiska trick som ska anses ske från det goda hjärtat, men egentligen 

gagnar de att ta avstamp för det som partiet egentligen står för och det 

vet vi alla vid det här laget. 

Han nämner också vårdöborna där Toivonen gick runt och knackade 

dörr. Jag har fått signaler om att många har tagit mycket illa vid sig. 

Man kommer tydligt ihåg det berömda utskicket som skickades till skär-

gården när Ålands Demokrati sjösatte sin kampanj inför valet. 

Däremot kan jag ställa mig något positivt till - inte till de 700 000 

som Toivonen talade om - att vi kanske fyller den här luckan, biståndet 

när det gäller u-landshjälpen som Finland glappar mot vad FN säger att 

vi ska stå för, 1 procent. Kanske vi ska fylla upp det här glappet så att vi 

hjälper till att åtminstone Åland uppfyller FN:s krav?  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, fru talman! Hur man reagerade på Vårdö ska jag återkomma till 

på fredag, det var väldigt spännande. 

Däremot får jag tacka till den här lilla öppningen. Summan är inte 

hugget i sten. Jag har själv varit inne på samma tankegångar som ltl 

Wikström. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! I debatten igår ställde jag mig i en replikväxling frå-

gande till att landskapsregeringen ska gå in med medel i den här frågan 

när det är en kommunal och statlig angelägenhet, till den delen när det 

gäller motionen. 

I budgeten på sidan 20 står det att landskapsregeringen upprätthåller 

en beredskap för ökat flyktingmottagande under år 2017. Till den delen 

har inte ltl Stephan Toivonen lämnat in någon motion eller någonting 

annat som skulle vilja ta bort den meningen. Står ltl Toivonen också 

bakom den skrivningen och är beredd att vi får ett ökat flyktingmotta-

gande? Hur ser ltl Toivonen på att en kommun åtminstone måste kunna 

ta emot en familj? Hur ser ltl Toivonen på det?  

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, fru talman! Jag tyckte att det var ganska onödigt att lämna in den 

motion som nu efterfrågas och hur man sedan ska skriva den. Jag tycker 

att det istället är bättre att visa på ett alternativ, vilket jag här har gjort, 

och som kan diskuteras vidare som ett komplement. Jag tror och hoppas 

att det här är mindre kontroversiellt än att jag skulle säga; ”nej, vi ska 

inte ha någon flyktingfamilj”. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Mikael Staffans, replik 

Tack, fru talman! Välkommen till den åländska skärgården den här års-

tiden! Det är en byggd som inte består av tillräckligt många människor 

för att kunna hålla igång kaféer och liknande.  

På landsbygden i Sverige och även i Finland har det visat sig att där 

som man har tagit emot flyktingfamiljer så har kafélivet levt upp, buti-

kerna finns kvar och även skolorna finns kvar. Varför ska man vara så 

negativ till att ge möjligheter för satsningar ute i de små samhällena? 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, fru talman! Jag tror inte att en flyktingfamilj hit eller dit ändrar på 

kaféer, butiker osv.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Jag beklagar att ltl Toivonen kände lidande när han var i 

Vårdö på grund av att han hade för tunna skor, kanske det var de skor 

som han har på sig i Portugal. Med det lidande i bakfickan så kanske ltl 

Toivonen också kan visa förståelse för att Vårdö kan vara en väldigt bra 

plats i världen, om man kommer från en plats där bomberna regnar runt 

huvudena och man varje minut upplever en rädsla, skräck och osäker-

het. 

Jag tycker att ltl Toivonen kraftigt undervärderar Vårdös möjligheter 

att med stort hjärta ta emot flyktingfamiljer, i likhet med andra små och 

stora kommuner på Åland. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, fru talman! Mina kommentarer föranleddes av det besöket jag 

gjorde och det var väldigt spännande att höra vad de hade för åsikter.  

Som sagt, jag återkommer på fredag för att illustrera hur det så kal-

lade moderna ledarskapet ser ut i kommunerna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Ltl Toivonen menade att inga motioner kan förändra vårdö-

bornas syn på verkligheten. De kan de visst göra! Politik påverkar! 

De högerextrema vindar som blåser svinkallt över Europa och USA 

påverkar folk. Det får folk kan gå ut på gatan och skrika: ”Lock her in”. 

Det är en politik som ignorerar mänskliga rättigheter och internationella 

konventioner. 

Men jag vill annat, liberalerna och de flesta i den här salen vill annat. 

Vi ville ha ett välfärdssamhälle där mänskliga rättigheter är en självklar-

het och där var och ens rättigheter ska vara givna. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, fru talman! Jag upplevde inte några kyliga vindar. Det var vind-

stilla rent fysiskt när jag var på Vårdö, det var ett idylliskt samhälle. Jag 

upplevde inte en enda som skulle ha sagt ett enda ord som ltl Johansson 
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skulle kunna tolkas som rasistiskt eller hur ni uttryckte det. Tvärtom, 

det var väldigt vänliga människor. De som inte ville ha dit flyktingar så 

var orsaken för att de tänker vänligt om flyktingarna, för att de konstate-

rade att det samhälle som vi tycker om så tror de inte att flyktingarna 

vill ha. De vill ha andra alternativ, kanske just det som jag lägger fram 

här. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Bert Häggblom 

Tack, talman! För det första vill jag veta vad socialdemokraterna i regeringen 

har för åsikt om det budgetunderskott som finns i framtiden?  

Igge Holmberg ondgjorde sig över att obunden samling är villig att stå 

bakom en regering som har sparbeting på sig. Tidigare har finansministern 

sagt att han ser positivt på den delen, att man gör det. 

Socialdemokraterna har nu tagit över regeringsmakten totalt och tycker att 

det är okej med ett underskott i budgeten. Det är socialdemokraterna som 

styr den nuvarande landskapsregeringen, helt och hållet. 

När man vill granska allt så blir man beskylld för att föra en dålig politik. 

Det finns möjligheter att granska allt i budgeten, det finns sparmöjligheter. 

Kom inte och säg att det inte finns det! Det finns sparmöjligheter överallt. 

Familjer måste spara, företag måste spara och det sker dagligdags i vårt sam-

hälle men socialdemokraterna anser att man inte behöva spara. 

Därför har vi ett underskott. Efter år 2017 finns det 31 miljoner kvar enligt 

landskapsregeringen. Är det en hållbar utveckling anser socialdemokraterna? 

Jag anser det inte. 

Sedan vill jag komma in på narkotikadebatten som har förekommit här. 

Jag kommer inte att ställa mig bakom någon lagmotion till Finlands riksdag 

om strängare straff. Mig behöver ni inte räkna med till den delen. Straff hjäl-

per inte de som har problem med narkotika. Däremot så sade jag i ett tidigare 

anförande att vi måste satsa mera resurser på polisen. Där ska man sätta in 

resurserna om man ska stoppa narkotikan som kommer in, inte straffen för 

då har de redan använt narkotika. Då är ni helt fel ute, det är ju för sent. 

Tidigare lagting provade också att ändra straffet för rattfylleri, vilket sedan 

inte gick igenom. 

 Jag är inte nöjd med det sätt som tidigare lagting ändrade körkortslagen. 

Det ställer till onödiga problem för enskilda människor. 

När det gäller att yrka på straff så ska ni titta er runt om i världen där man 

har mycket hårdare straff för narkotika och problemen är inte mindre för det. 

De strömmar där narkotika kommer in är de viktiga. 

Ni säger också att man ska ge gratis sprutor, det har getts sprutor här i 

landskapet. Vet vi vad som har hänt med dem som har fått gratis sprutor? Jo, 

de har tagit gratis sprutor, de har farit till plattan i Stockholm och bytt ut 

spruta mot narkotika, för de delar inte ut gratis sprutor där. Så kan det också 

gå. 

Jag vill ta upp Guttorp. Det finns en utredning som uppenbarligen har va-

rit hemligstämplad. Jag vet inte varför den har varit hemligstämplat hos re-

geringen. Men vi fick ut utredningen idag. Där framgår att det finns enorma 

utsläpp som man bör titta på. Frågan är; är det försvarbart ekonomiskt att vi 
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har Guttorp kvar i förhållande till de miljöproblem som utsläppen föranle-

der? Vi måste ta den frågan. Tack. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Det är klart att det finns sparmöjligheter i en budget, 

det håller jag fullständigt med om. 

Men, obundna säger att man ska spara 5 procent av hela verksamhet-

en, utan att överhuvudtaget specificera det, det är helt orimligt. Ren po-

pulistisk smörja! 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Ltl Holmberg ställer högre krav på oppositionen än 

vad han ställer på sitt eget framträdande som han hade här tidigare 

idag. Han sade; ”vi har inte riktigt koll från socialdemokraterna, från vår 

lagtingsgrupp, på den här budgeten”. Hur menar Holmberg då att oppo-

sitionen skulle ha bättre kontroll? Vi har ingen tjänstetablå och det finns 

ingen detaljer. Till den delen så tror jag att vi bör titta på det. 5 procent 

betyder att man använder 95 euro istället för 100. Jag tror att det i orga-

nisationen finns ganska mycket luft och det har funnits det.  

Landskapsregeringen har varit på god väg med finansminister 

Perämaa. Landskapsregeringen har allt vårt stöd för att fortsätta spara 

för det finns luft och förbättringar att göra. Man kan göra upphandling-

ar. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Om man ställer sig lite i mitten av den här diskussionen så för centern 

nu en väldigt expansiv ekonomisk politik och obundna vill spara 5 pro-

cent på allt.  

Jag var med redan 2004 när man hade den här metoden att spara 5 

procent på allt. Det gick inte då och det går inte idag heller att använda 

sig av en sådan metodik. Att kunna spara effektivt och smart kräver för-

beredelser, genomgång och omstruktureringar av verksamheter. Det är 

ingenting som görs i en handvändning. Jag vet att den metoden inte är 

framgångsrik. 

När det gäller oppositionen så vill den ena satsa enormt mycket mera 

och den andra vill spara så tror jag att regeringens politik har hamnat 

väldigt väl. Den är sansad, rimlig och realistisk, men man tänker sig 

noga för inför de här inbesparingarna. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Siffrorna talar ju sitt språk. Det måste göras någon-

ting. Skatteintäkterna ökar enormt, men underskottet och likviditeten 

går ner. Någonstans måste det struktureras om och göras om. Land-

skapsregeringen har ett tufft jobb framför sig, men ni har vårt understöd 

vilket jag har sagt tidigare och det står jag fast vid.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Göte Winé, replik  

Tack, talman! Jag är inte förvånad över att ltl Häggblom sade att han 

inte vill ha strängare straff.  

Jag kommer ihåg de gångerna när jag själv jobbade med ungdomar. 

Det hade varit en rättegång och först kom leende ungdomar ut som hade 

blivit friade, de hade klarat sig undan och efter kom deras jurister lika 

leende som hade lyckats skydda ungdomarna. Har de då lyckats rädda 

ungdomarna från missbruket? Jag tror inte det. 

Vi måste på allvar börja titta på vad det här innebär för många.  

År 2006 fick vi en rapport från ett svenskt bolag, en konsultfirma, 

som tittade på vilka ändringar vi skulle göra. De sade; ”försök vara med 

och påverka lagstiftningen! Sedan finns det saker som förebyggande och 

mycket annat. Jag tog bara upp ett exempel, men det finns massor vi 

kan göra. Flera poliser är ett sätt men vi kan inte bara se på det. Jag har 

sett hur ungdomar har lurat både tull och polis tidigare också när det var 

flera poliser. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Problemet gäller tillgången på narkotika och hur nar-

kotikan kommer in i landskapet. Man måste göra allt för att stoppa nar-

kotikan. Ju mer synlig polis vi har så desto bättre är det. Man har dragit 

ner på polisen, fem tjänster är borta de senaste åren. Vi måste se på vad 

vi kan göra för att ungdomarna inte ska få tillgång till narkotika. 

Att lagtinget ska vara någon sorts beredande organ beträffande straff 

tror jag inte är ändamålsenligt eller försvarbart. Det har ingen framgång 

i riksdagen, det är bara att konstatera hur det gick med den förra lag-

motionen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Ltl Bert Häggblom påstod att socialdemokraterna helt hållet styr den 

här landskapsregeringen, vilket han står och säger det under social- och 

hälsovårdsområdet där moderat samling har ministern och vi har en 

eminent styrelseordförande i ÅHS. Samtidigt kritiserar ledamoten eko-

nomin och att vi inte sparar tillräckligt. Vi ska komma ihåg att tack vare 

den moderata styrningen så är vi med och höjer självfinansieringsgra-

den på ÅHS, vi förbättrar högkostnadsskyddet och vi är med och för 

fram en ekonomisk återhållsamhet där ltl Bert Häggblom här i salen 

förra veckan röstade för utökningar på 1 miljon. Jag förstår inte riktigt 

den här ”å ena sidan å andra sidan politiken” som ltl Bert Häggblom be-

driver och påstår att politiken styrs av andra. Tack vare en moderat sam-

ling finns hemvårdstödet kvar till exempel. Det var bara ett exempel till 

av många. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Jag hoppas att regeringsblocket bestämmer sig vem 

som ska styra den här regeringen. 

Ltl Igge Holmberg sade nog att det var socialdemokraterna som hade 

den största styrförmågan på regeringen och Petri Carlsson sade att han 
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har den bästa styrförmåga. Jag väntar på nästa anförande från liberaler-

na för att höra vad de säger. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Wille Valve, replik 

Ltl Häggblom målar upp en vision med åländska knarkare som får spru-

tor och åker till Sergels Torg och byter ut dem mot någon annan vara. 

Jag blir verkligen bekymrad när jag hör det här. Det låter som den post-

faktuella politiken har gjorts sitt intrång också på åländskt territorium. 

För det stämmer inte! Sprututbytesprogram finns i Stockholms läns 

landsting. Jag har personligen diskuterat det med landstingets fullmäk-

tigeordförande Annika Sandström för tre veckor sedan. Här har vi tele-

fonnumret till sprututbytesmottagningen på Sankt Görans sjukhus i 

Stockholm, ifall någon vill kontrollera att den verkligen existerar. 

(Applåd hörs från salen) 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Jag tror inte att de personer som Valve pratade med 

använder narkotika. Jag tror att han har ringt fel samtal. Han borde gå 

ner till där problemen finns, ha kontakt med dem och kanske prata med 

dem. Det är kanske viktigare att veta hur det fungerar på gatan. Jag tror 

att Valve lever i en värld som är långt från gatan och de bekymmer som 

finns bland dessa människor och de familjer som drabbas.  

Det är inte lätt, det är känslosamt för våra socialarbetare som daglig-

dags möter detta och de förtvivlade föräldrarna som inte kan rå på sina 

egna ungdomar. Det är där som vi behöver sätta in resurserna. Det finns 

mycket att göra och inte generalisera och förlöjliga som Valve just 

gjorde. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vi avbryter plenum en mycket kort stund för att uppmärksamma ett födelsedagsbarn. 

Talmannen 

Plenum fortsätter. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Talman! Jag avser i mitt anförande att ge ett regionalpolitiskt perspektiv på 

hälso- och sjukvårdstjänster som erbjuds på Åland. 

Jag läser i budgeten under allmänna motiveringen: ”Landskapsregeringen 

tar ansvar för att skärgårdsbefolkningens grundläggande behov tillgodo-

ses.” Vi som bor i skärgården har frivilligt valt det för att det finns någonting 

där som lockar oss alldeles speciellt. Vi förstår naturligtvis att vi inte kan ha 

samma service som de som bor nära Mariehamn eller på fasta Åland centralt. 

Vi förstår också att det tar längre tid att få vård ju längre bort från centrum 

man bor. Det är sådant som man har med sig när man bestämmer sig för var 

man vill leva och bo.  

Anmärkningsvärt är ändå att skärgårdsborna bara förväntas insjukna un-

der 16 timmar i dygnet. Mellan klockan 00.00-08.00 finns det ingen hälso-
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vård eller jour, det finns ingen beredskap i skärgården. Det resulterar då i att 

om man råkar ha en hälso- och sjukvårdsutbildning så förväntas man ställa 

upp. Det gör man ju av medmänsklighet och för att det lilla samhället är 

byggt så och behöver tjänster av varandra.  

Vi förväntas också ställa upp när det kommer larm från larmcentralen, 

t.ex. när man behöver komplettera hjälpen och man behöver flera händer. 

Det är helt på frivillig basis som vi gör det också.  

Jag förstår mycket väl att det kan vara svårt att få en hälsovårdarberedskap 

dygnet runt i alla åländska skärgårdskommuner. Men jag tycker ändå att man 

borde fundera kring om det inte på något vis skulle kunna gå att hantera en 

sådan fråga i alla fall. Jag tycker att det borde finnas lösningar på det här. 

Som det är nu så förväntas kvinnorna, eftersom det företrädelsevis är mest 

kvinnor, att ställa upp för att man är schysst och om man råkar ha en utbild-

ning. Det är faktiskt inte riktigt okej. 

Jag hoppas, och har delvis fått indikativa löften från Ålands hälso- och 

sjukvårds nuvarande ordförande, att man funderar i tankegångar på ett mo-

dernt sätt.  

Jag saknar Kumlinge apotek i budgeten, men jag hoppas att det är bara jag 

som inte har fått ögonen på det. Jag kan inte riktigt hitta i budgeten huruvida 

landskapsregeringen kommer att fortsätta att ge ett litet driftsstöd till Kum-

linge apotek så att det kan fortsätta att verka ute i regionen i den norra skär-

gården. Det är oerhört viktigt. 

Jag läser i budgeten att ålänningar, gemene man, ska ha möjlighet att välja 

hälsocentral. Då tycker jag att båda hälsocentraler borde vara ungefär likvär-

diga. Nu är det ju inte så, eftersom man tidigare har valt att stänga ner Godby 

hälsocentral under ganska lång tid på sommaren och ha den semesterstängd. 

Det har inte heller funnits läkare på plats alla dagar i veckan. Då är det ju inte 

en likvärdig service som man erbjuder vid hälsocentralerna. 

Jag har försökt titta riktigt noga i budgeten, men det är väldigt, väldigt lite 

skrivet om primärsjukvården. Det är väldigt lite skrivet om just hälsocen-

tralerna vilka ändå är de tunga spelarna i hälso- och sjukvårdsberedskapen 

och arbetet här på Åland. Det saknar jag faktiskt. Det finns inga visioner för 

primärsjukvården. Det finns inga klara målsättningar heller som på något vis 

skulle avvika eller som skulle indikera ett utvecklingsbehov eller en utveckl-

ingsvilja. Jag skulle väldigt gärna höra lite mera om detta. 

Jag skulle också vilja höra vad landskapsregeringen har för tankegångar 

kring hälsovårdsberedskapen i skärgården. Tack. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Jag har stor respekt för skärgårdsbornas situation när det gäl-

ler vården. Jag tycker att det är lite olyckligt att man politiserar skärgår-

den och glesbygden på det sättet som man gör. När det gäller att få vård 

till sig så har visat sig att de närmsta skärgårdskommunerna är lika 

långt borta som den yttersta glesbygden på Åland. Man bör titta på olika 

lösningar inom olika områden. 

Man har gjort omställningar när det gäller akutsjukvården ut till 

skärgården. Det här håller på att prövas, man ska se hur det har slagit ut 

och vilka ytterligare förbättringar man kan göra. 

Intressant är att igår sade vtm Thörnroos: ”Nu behöver jag inte längre 

hålla mig till något regeringsprogram. Nu är jag fri som en fågel.” Och 
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sanna mina ord! Här kritiserar man skärgårdsberedskapen som faktiskt 

beslutades av en tidigare regering där vtm Thörnroos själv satt med. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Visst är det så att Kumlinge, Sottunga, Kökar och Brändö är de kommu-

ner som är allra längst bort från vårdkedjan. Det är ingenting unikt i 

detta. Däremot är inte det geografiska avståndet, så länge det finns vat-

ten emellan, helt riskfritt. Igår hade vi till exempel ett fyra timmars 

stopp på vårdölinjen som gjorde att varken ambulans, brandkår eller 

någon annan kunde ta sig över eftersom det inte fanns, som brukligt har 

varit tidigare, en reservfärja på plats. 

Vad gäller indragningen av hälsovårdarberedskapen så kan jag inte 

erinra mig om att jag skulle ha suttit i landskapsregeringen vid det till-

fället. Jag hoppas att jag någon gång ska få möjlighet att ha ansvaret för 

hälso- och sjukvården, för jag har många goda tankar och planer på hur 

man kan förbättra sjukvården även i perifera delar av Åland. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Vtm Thörnroos är orolig över att apoteket i Kumlinge inte 

ska få något stöd. På sidan 109, Överföringar, finns det 30 000 euro 

budgeterat för detta. 

När det gäller val av hälsocentral på Åland, att ålänningarna ska få 

välja vilken hälsocentral de ska få tillhöra, så tycker jag att det är jätte-

bra. Röster säger; ”ja då kommer väl alla att välja Mariehamn”. Jag tror 

faktiskt att det kommer att bli precis tvärtom. Om jag idag hade fått 

välja så hade jag valt Godby hälsocentral. Där får man boka sin tid när 

man ska gå till sin läkare. Man behöver inte sitta i kö som i Mariehamn. 

Godby hälsocentral är litet, familjärt och trevligt. Jag tror att vi kanske 

t.o.m. ska utöka resurserna i Godby. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack för stödet till Kumlinge apotek. Det kanske kan verka märkvärdigt 

att det alltid måste lyftas upp i debatten, men apoteket har ju flera 

gånger tidigare varit satt under lupp. Så därför ville jag ta upp Kumlinge 

apotek speciellt här. 

Vad gäller Godby hälsocentral så visst är den trevlig och småskalig, 

men man ska inte glömma bort att de är oerhört professionella där. 

Oerhört professionella! Den kunskap som de har om patienter och klien-

ter många gånger finns inte inskrivet i journaler. Det är det som är det 

fina med ett småskaligt samhälle och småskaliga lösningar. Då kan du se 

den enskilda individen på ett helt annat sätt än vad styrelseordförande 

själv säger att är möjligt i Mariehamn. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Minister Wille Valve, replik 

Tack vtm Thörnroos. Det är helt riktigt så som sades i föregående re-

plikväxling. Vi anslår 30 000 euro för att fortsättningsvis understöda lä-

kemedelsdistributionen på Kumlinge. 

Jag är glad att vtm Thörnroos har uppmärksammat skrivningen om 

att ålänningarna kan välja vilken hälsocentral på Åland de vill tillhöra. 

Det är bland annat en hjärtefråga för mitt borgerliga parti. 

Vad gäller skärgårdsberedskapen så har vi en hel del intressanta IT-

lösningar på kommande inom ÅHS som jag tror att kan bidra till att 

hitta nya vägar att understöda beredskapen i skärgården. Jag tycker att 

det ska bli väldigt spännande att se på de lösningarna. 

Vtm Thörnroos efterfrågade visioner för primärsjukvården. Jag skulle 

kanske framförallt då inte rikta min blick mot budgeten utan titta på 

budgetlagarna som följer med. I ÅHS-avgiftslag finns rätt stora visioner; 

avgiftsfrihet för barn och ungdomar, vi berättar också om varför och vad 

vi vill uppnå med detta. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag är själv även en sann förespråkare av valfrihet. Men i 

det här fallet så är det ju inte på riktigt. Det här är ju bara låtsasval som 

folk har möjlighet att göra, såvida inte landskapsregeringen avser att lik-

ställa servicenivån vid hälsocentralen i Mariehamn och hälsocentralen i 

Godby. För i dagsläget finns det inte läkare på plats alla dagar i Godby 

och det är semesterstängt ett stort antal veckor under sommaren. Ska 

det vara en reell valmöjlighet, vilket jag kommer att stöda, då ska ser-

vicen vara likvärdig, men det är den tyvärr inte i dagsläget. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Britt Lundberg  

Herr talman! På avdelningen där demenssjuka tidigare har behandlats inom 

ÅHS är nu medicinavdelningen utlokaliserad. Den samlade kompetensen 

som funnits på avdelningen är nu spridd mellan olika avdelningar inom ÅHS. 

Det finns en logik i och en klokskap i att kompetens om minnessjukdomar 

finns på alla avdelningar eftersom dementa kan få gynekologiska sjukdomar, 

bryta ben eller få cancer precis som alla andra. Inget tvivel om det.  

Regeringen skriver korrekt att omstruktureringen av demensvården på 

ÅHS fordrar bättre kommunikation och teambaserad samverkan med kom-

munala aktörer och ÅHS och satsar därför på ett 3-årigt projekt ”Äldres psy-

kiska ohälsa” och kommer under år 2017 att vara centralt med tanke på kun-

skapslyftet kring demenspatienternas särskilda vårdbehov. För att få denna 

samverkan kommer det att behövas en koordinator som för samman alla. Det 

lyckas aldrig att föra samman alla om man räknar med att ”någon” ska göra 

det. Någon är som bekant ingen.  

För den demenssjuka är stängningen av avdelningen dock ett steg i olycklig 

riktning och en prioritering som drabbar dem. Kärnan i problematiken kring 

demenssjukdomar verkar vara var gränsen går mellan sjukvård, sjukhusvård, 

och den vård och omsorg som kommunerna ansvarar för. Det här sätter den 

lilla människan i kläm. 
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Beslutet att stänga avdelning 1 A leder till att familjerna, de anhöriga och 

kommunerna får ta ett större ansvar och att primärvården behöver satsa be-

tydligt mer på läkarkapacitet. Jag håller med om det som vtm Thörnroos tidi-

gare sade, regeringen skriver väldigt lite om hur primärvården ska utvecklas 

och möte bl.a. det här under 2017.  

Det är mycket olyckligt att beslutet redan är fattat trots att det först nu dis-

kuteras i lagtinget eftersom det förstås nu i efterhand är mycket svårt att åter-

skapa något när lagtinget kanske kommer underfund med att det är ett olyck-

ligt och galet beslut som har fattats.  

Alla minnessjuka är inte gamla, alla är inte multisjuka och alla har inte an-

höriga som kan sköta dem. Det vore intressant att göra en jämställdhetskon-

sekvensbedömning. Kanske utskottet kan se på vilka det är som sköter de 

demenssjuka i hemmet. 

Många dementa är också utåtagerande och som har särskilda behov. Vi vet 

också att miljön är otroligt avgörande för hur vardagens ska fungera i allt från 

att golv inte får ha olika färger eftersom det uppfattas som att det är ni-

våskillnader. Alla som har besökt demensavdelningen på ÅHS, eller den som 

fram till för ett tag sedan var demensavdelningen, vet att där har gjorts ett 

viktigt arbete där med färgsättning och miljöer för att det ska anpassas på 

bästa sätt för de som sköts om där.  

Så bästa regering, att utveckla demensvården och att öka kunskapen inom 

ÅHS så att alla avdelningar har kunskap om minnessjuka är bra men det var 

inte hållbart och klokt att stänga avdelning 1 A och lägga över ansvaret för 

anhöriga. Och som vi konstaterar i vår motion det krävs absolut en koordina-

tor för att aktörerna ska samordnas och för att undvika att de sjuka kommer i 

kläm.  

Utvecklingen utgår ifrån att det finns stöd i hemmet för de demenssjuka, 

de som inte har det hänvisas till hemvård och hemsjukvård. Är inte det en ut-

veckling i fel riktning, bästa regering? 

Några ord om hemvårdsstödet. Moderaterna sade i ett anförande att hem-

vårdsstödet skulle ha försvunnit om inte moderaterna fanns i regeringen. Jag 

antar att det ska tolkas på det sättet att den senaste höjningen av hemvårds-

stödet inte skulle finnas kvar. Jag antar att det inte har varit så radikalt i re-

geringen så att man har tänkt skippa hemvårdsstödet helt och hållet.  

Lagtinget har beslutat att hemvårdsstödet ska utvärderas innan det fortsät-

ter. Det skulle vara intressant att få en redogörelse för vilka effekter hem-

vårdsstödet har haft. Är det så att det är de som redan före höjningen hade 

råd att vara hemma som nu har fått en högre inkomst? Eller har det lett rätt, 

dvs. att jämställdheten drastiskt har ökat, att många pappor är hemma med 

sina barn och framförallt att det numera är mycket äldre barn som kommer 

till barnomsorgen än vad fallet har varit tidigare. Det, minister Valve, skulle 

vara intressant att få en redogörelse för. Tack. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack ltl Britt Lundberg. Jag håller med om mycket av det som ltl Lund-

berg sade. Närståendevårdare idag ute i våra hushåll gör ett otroligt ar-

bete. 

För två kvällar sedan var jag på Demensföreningens höstmöte för att 

informera medlemmarna om stängningen av avdelning 1 A. Vi fick en 

redogörelse av Ida Holmberg och Anna Mattsson om hur närstående-
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gruppen ser ut idag. Jag rekommenderar finansutskottet att höra dem 

för att få en bild av det som ltl Lundberg efterlyste. Vi behöver nog se 

över ganska mycket när det gäller närståendevård och kanske göra det 

mycket mera flexibelt än vad det är idag. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Tack för den hjälpen till behandlingen i finansutskottet. Jag tror att det 

är mycket värdefullt att titta på närståendevården. Framförallt att foku-

sera på friheten och rätten till ett eget liv. Var och en kan bara leva sitt 

eget liv som jag tror att de flesta utgår ifrån att ska vara ledstjärnan år 

2016 och år 2017 som vi står inför. 

När det gäller demensvården så i mitt hjärta är det väldigt, väldigt 

tungt att man har gjort prioriteringen att stänga avdelningen. Nu finns 

den verkliga specialistkunskapen inte samlad någonstans, även om jag 

stöder att den ska finnas överallt samt att man gör ett kunskapslyft. Just 

den unika kunskapen som fanns samlad var otroligt värdefull för dem 

som var tyngst dementa och utåtagerande och som är svåra att ha i 

hemmet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack ltl Lundberg. Först hemvårdstödet, år 2016 kommer att vara det 

första fullgångna året med det nya hemvårdstödet. Vi har just tio måna-

der bakom oss som hemvårdstödet har varit i kraft. Avsikten är att ut-

värdera hemvårdstödet under mandatperioden för att se om de upp-

ställda målen i förra regeringen har uppnåtts och på vilket sätt. 

Vad gäller demensvården så kommer vården fortsättningsvis att fin-

nas på ÅHS, det kommer att finnas patienter och det kommer att finnas 

anställda kvar i organisationen. En utvärdering kommer att göras inom 

november. Och, som ledamoten nämnde, nya teambaserade arbetsfor-

mer kommer att tas fram som går i linje med de riktlinjer för demens-

vård som antogs under den föregående mandatperioden. Jag välkomnar 

att finans- och näringsutskottet fördjupar sig i detta. Jag håller personli-

gen nämligen inte med om det påstående i ledamotens motion att detta 

skulle ha gjorts utan närmare analyser. Det finns analyser och det är bra 

om finans- och näringsutskottet kan bekanta sig med dessa. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Talman! Ministern har helt rätt i att det kommer att finnas demenssjuka 

ute på avdelningarna. Det kommer säkert att fungera väl för dem som är 

multisjuka, förutsatt att det finns lika bra kompetens på varenda avdel-

ning som det har funnits samlat på demensavdelningen. 

Om man tänker ur synvinkeln hållbar utveckling, som regeringen har 

lovat att göra i alla beslut, så finns det nog ett konstaterande redan idag 

att de demenssjuka, framförallt de unga, de som inte är multisjuka och 

de som är utåtagerande, skulle behövas separat egen avdelning för att de 

ska klara sin vardag.  
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Det allra sämst är om man efter några år är tvungen att bygga upp en 

sådan här avdelning igen när man har splittrat ut sin kompetens och 

helt enkelt har haft för bråttom. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Talman! Jag tänker lyfta upp rubriken risk- och missbruk med tyngdpunkt på 

narkotikamissbruket i samhället. Det lyfte kollegan Göte Winé med stor 

bravur tidigare idag, det brukar han göra. 

Jag brukar inte prata om de här frågorna av det enkla skälet att jag verklig-

en inte riktigt har förstått dem.  

Men sedan i år sitter jag med i landskapets politiska referensgrupp för 

risk- och missbruk. Det är ganska enkelt uppdrag, vi har haft två möten i år, 

vilket är rätt lite mot bakgrund av det som man där får höra. Jag tänker lite 

dela med mig av detta till er. 

Jag tror att det viktigaste som finns är att man aldrig demoniserar brukar-

na, att göra dem till brottslingar för de är offer lika som alla de familjer som 

finns i nätverket runtom som är alldeles förskräckligt. 

När vi i lagtinget pratar om investeringar inför följande budgetperiod och 

budgetåret efter det så finns det ingen investering som ens är nära lika stor 

återbetalning som om vi skulle stoppa en enda missbrukare. Det finns ingen 

investering vi kan göra som är lika viktig. 

Men innan man ser den här stora bilden - här talar jag faktiskt lite för mig 

själv för jag har inte riktigt begripit det - behöver man lite veta hur verklig-

heten ser ut idag. Där är denna politiska referensgrupp utomordentlig, den är 

fantastisk, i varje fall det andra mötet när vi lite hade hittat formerna. Där 

och då fick vi reda på fakta direkt ifrån det fält som varenda dag försöker 

städa upp i detta. Om man inte har varit där, om man inte riktigt begriper vad 

det handlar om så finns det inte. Det är en ganska vanlig reaktion; det man 

inte ser så ser man inte. 

Till skillnad från de allra flesta av oss, åtminstone i denna sal tror jag mig 

veta, så finns det folk som ser en verklighet som man egentligen inte ens kan 

drömma om. Jag tänkte berätta om några av de sakerna som faktiskt är verk-

lighet idag. Jag tror att själva vitsen med en politisk referensgrupp är att man 

ska sprida insikter om olika frågor. 

Alkoholrelaterat våld och överdoser hör till vardagen på ÅHS, det är de 

allra enklaste och det har alla förstått i alla tider. I stort sett anländer nuförti-

den en överdos per vecka till sjukhuset. De flesta av dem är födda på 90-talet. 

Överdoserna är representerade av nittiotalister. Låt det sjunka in! Tänk vad 

det medför ifall man inte lyckas stoppa det, helst innan de ens har kommit dit 

så klart. 

På psykakuten idag är efterfrågan på ersättande medicin, som man använ-

der för att mjuklanda från ett knarkmissbruk, rätt låg. Det kan man till en 

början tycka att är rätt bra, för då kanske det inte är så farligt. Sanningen är 

tvärtom. Det är riktigt eländigt för det är ett tecken på att det finns ett stort 

utbud av riktig narkotika på marknaden på Åland. Man väljer uppenbarligen 

hellre det än ersättande medicin. 
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Antalet barnskyddsärenden har exploderat enligt de som jobbar bland 

ungdomar. Om det tidigare var fem till tio fall per år så kan det idag snarare 

vara fem per vecka. Detta sade de som dagligen arbetar med dessa frågor när 

de berättade om sin vardag för denna politiska referensgrupp. Jag har varit 

på en mängd olika möten i mitt liv. Jag tror att jag aldrig har blivit lika tagen 

av något som just av detta. 

Allt flera av högstadieungdomar lever vind för våg till följd av drogmiss-

bruk. De som arbetar med dessa frågor säger att de med säkerhet vet om 

ungdomar i samtliga högstadieskolor på Åland idag, så var det inte för fem el-

ler tio år sedan. Någonting har hänt och det har hänt rätt snabbt. Därför är 

det så oerhört viktigt att lyfta de här frågorna, inte bara inför valen för då är 

det enkelt, visa mig den inte vill försöka stoppa narkotikan då. Det är nu i 

vardagen som det är viktigast att lyfta dessa frågor och göra så att brukarna 

inte blir demoniserade utan de offer som de faktiskt är.  

Cannabis är inte ovanligt bland 13- och 14-åringar. Smaka på det! Canna-

bis är inte ovanligt bland 13- och 14-åringar! Jag har möjligen varit blåögd, 

men det fanns inte i min världsbild innan jag hörde det berättas.  

Nyrekryteringen av unga missbrukare är för ögonblicket stor och svår att 

upptäcka. När det till sist når polisens garn så är missbruket ofta rejält ut-

vecklat.  

Till följd av förändringar i lagstiftningen har vi dessutom, vi som lagstif-

tare, gjort det besvärligare för polisen att i ett tidigt skede och på ett tydligt 

sätt slå till mot missbrukarna.   

Inom polismyndigheten har vi idag 59 anställda, jag tar det ur minnet och 

3 av dem ägnar sig dagligen åt narkotikabekämpning. 3 av 59! Var det så vi 

ville att prioriteringarna skulle se ut?  

Lagändringen kom för övrigt 2014 och det gjorde det mycket komplicerat 

att tillgripa s.k. tvångsmedelsåtgärder. Det här kan man möjligen se över på 

något sätt, kan jag tänka mig.  

Det handlar inte heller bara om traditionella narkotikaprodukter, utan det 

har också blivit allt vanligare med missbruk av psykofarmaka och narkotika-

klassade psykpiller av olika slag och annat.  

Jag är mycket välmedveten om att det här inte är något man kan hantera 

enkelt. Jag hör till dem som är glada över att man har fått till stånd Ungdo-

mens Hus som på olika sätt nog kan skänka innehåll i ungas vardag. Jag tror 

att det antagligen är det som saknas när man väljer ”qvickfixen” i form av 

drogerna. Satsningen på Ungdomens Hus känns väldigt bra.  

Mycket av detta som jag nu har lyft upp och som kom fram i samband med 

denna referensgrupp är oerhört viktigt för alla här att känna till. Det är fakta 

från folk som arbetar på fältet.  

Vår uppgift som lagstiftare är inte bara som lagstiftare, utan det är också 

att vara någon form av folkliga ledare, för det är det som vi är. Vi behöver 

känna till de här frågorna och faktiskt bidra till att debatten inte bara handlar 

om att sätta dit dem, fängsla dem och stoppa dem. Vi behöver göra mycket 

mera och genom att känna till den här vardagen så har i varje fall jag, mer än 

någonsin tidigare, insett vidden av detta dilemma. Jag skulle bli glad om ni 

efter detta anförande också insåg detta. Tack. 
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Ltl Roger Eriksson, replik 

Talman! Ltl Petterssons anförande beskriver en verklighet, han sitter i 

referensgruppen och det han beskriver stämmer. Jag känner igen det 

från mitt dagliga jobb som åklagare. Så här ser det ut, tyvärr är det så.  

Han framförde att det finns enbart 3 poliser som arbetar med drog-

frågorna, det stämmer också. Men, man ska komma ihåg att alla polis-

konstaplar har utbildning i detta. De som är först på en brottsplats sam-

lar upp de uppgifter och saker som behövs och sedan för man över det 

till specialistutredarna som jobbar med de här frågorna. Det är inte så 

att det bara är 3 konstaplar som jobbar med narkotika av dessa 59 kon-

staplar. Det är egentligen 59 av 59, varav 3 är specialiserade på narko-

tikautredningar som ofta kan vara väldigt komplicerade och svåra. 

Det som Pettersson anförde, att man inte ska demonisera missbru-

karna, håller jag med om. Det är inte missbrukarna som är det stora 

problemet, det är de som för in drogerna i landet och förmedlar dem till 

missbrukarna. Min åsikt är att det bästa är upplysning och information 

så att tillväxten inte ökar.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Två saker; ja, det är 3 poliser som ägnar sig åt narkotika dag-

ligdags. Det är 59 som har insikt i det på samma sätt som det är 59 poli-

ser som har svurit på att man ska stoppa brott på ett övergripande plan. 

Det är därför man har poliser för att de ska se till att lagarna följs. Jag 

menar att signalen man skickar ut genom att ha 3 konstaplar som ägnar 

sig åt narkotika är inte väldigt stark. Det finns skäl, av det vi har sett un-

der sommaren och under de senaste åren, att kanske titta över om man 

inte borde sätta ännu mera tyngdpunkt på just de frågorna. 

När det handlar om införsel så fick vi också reda på att ungefär 15 

procent av de som försöker föra in narkotika till Åland stoppas. 15 pro-

cent! Och då får man vara glad, tillades det. Av det skälet är det faktiskt 

ganska lite man kan göra för just det och därför behöver man hitta på 

andra sätt. Den största delen av tillförsel är folk som far över och köper 

till sig själva.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack, talman! Jag måste fundera noga hur jag lägger mina ord nu, det 

här var kanske det finaste framförande jag har hört ltl Pettersson hålla 

under den här mandatperioden. Det var verkligen bra. Jag gillar huvud-

budskapet; vi ska inte demonisera brukarna, vilket är helt riktigt. På ett 

samhälleligt och mänskligt plan så måste vi kunna separera människans 

handlingar från hennes person, som en brottsling endast blir dömd för 

det som han har gjort, inte för det han är.  

Även det övriga budskapet i Petterssons anförande var klockrent. Jag 

ser fram emot att tillsammans med ltl Pettersson fortsätta söka nya 

vägar för att uppnå vårt gemensamma mål. 



  

354 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack för det, minister Valve. Jag ska också tillägga att det gör skillnad 

beroende på vem som är med i olika referensgrupper. Genom att en mi-

nister och genom att vi från lagtinget visar engagemang och säger att ”vi 

hör vad ni säger, vi tror på det och vi står vid er sida”, så har man nått 

oerhört mycket längre än vad vilka pengar som helst egentligen kan 

göra. 

De som var med i denna politiska referensgrupp hörde bl.a. två tidi-

gare tunga missbrukare. De var oerhört glada över att de fick komma till 

en plats där de blev lyssnade på och tagna på allvar. De ställer upp för 

detta när som helst igen och deras budskap borde gå ut till skolorna. 

Plocka in dessa tidigare tunga missbrukare och förklara för eleverna vad 

som händer när ens hjärna blir kidnappad. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Tack ltl Pettersson. Jag håller med om att det är skräm-

mande. Som tonårsmamma kan man lätt vara vettskrämd när man inser 

att det finns rätt mycket droger på vår ö. 

Jag deltog i föreningen Fri från narkotikas seminarium för en månad 

sedan. Vi fick reda på att ensamhet och utanförskap är en av de största 

orsakerna till att man börjar och att cigaretter är inkörsport till canna-

bis. Det känns bra att vi här i lagtinget har gjort det strängare när det 

gäller tillgången på cigaretter för våra ungdomar. Tonårshjärnan är mest 

utsatt när det gäller cannabis och man stannar i sin utveckling. Om man 

som sextonåring röker cannabis så stannar man på det stadiet. Det 

skrämmer mig, men tack! 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack för det ltl Holmberg-Jansson. Bra att ni nämnde Fri från narkotika. 

Min avsikt var att hylla även dem i detta anförande, av det skälet att det 

är ett ohyggligt stort arbete som bedrivs där av ideella krafter. Det visar 

kraften i den tredje sektorn som alltid finns där och vikten av att man 

ska se och bli sedd så fort som det någonsin är möjligt.  

Det allra mest brutala med alla former av droger är att de är hundra-

procentigt jämställda. De drabbar fattiga, de drabbar rika, de drabbar 

unga, de drabbar gamla, de drabbar kvinnor och män och de drabbar 

pojkar och flickor. Därför är det extra stort skäl att man faktiskt håller 

ett öga på det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Pernilla Söderlund, replik 

Tack, talman! Tack ltl Pettersson för ett bra anförande. Jag håller med i 

mycket. För oss som har jobbat i vården är det inte förvånande att situ-

ationen ser ut som den gör.  

Jag var på samma möte och där var många som arbetar mot narko-

tika.  
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Det finns ett missbrukspolitiskt program som gäller nu till 2016, ett 

pågående program. Vilka primär- eller sekundärpreventiva insatser sak-

nar ledamoten? Var fallerar det? Var skulle det behövas förstärkas eller 

utvecklas? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Jag är kanske inte rätt människa att prata om sekundärpreven-

tiva åtgärder. Vokabulären passerar mig något. Men om frågan går ut på 

hur jag skulle vilja arbeta för att motverka missbruket, så är faktiskt en 

del i det att lyfta frågorna, att prata om dem.  

Vi har ett program, jag vet det finns jätteambitiösa program, jag har 

läst dem allihop. Men det är inte säkert att de två tidigare tunga miss-

brukarna som var och berättade hade läst programmet. Har man då 

skrivit världens bästa program som egentligen inte berör dem som verk-

ligen borde läsa dem, så för vem har man skrivit programmet? 

Jag tror att vi skulle ha otroligt mycket att vinna på att bara lyfta frå-

gan starkt och ofta.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, talman! Jag vill också passa på att tacka kollegan Jörgen Pettersson. 

Det är bra att det alltid är någon som varje budgetbehandling påminner oss 

om avigsidan av vårt samhälle, våra sårbara ungdomar. Samtidigt är det lite 

deprimerande att hela tiden få höra, i alla fall påstås det, att situationen bara 

blir värre. Lite mera verkstad kanske det behövs mellan de här talen. Men är 

det en problematik som vi helt enkelt inte klarar av att hantera? Vi tvingas 

antagligen att gå ner på individnivå på ett sätt som är främmande för ett de-

mokratiskt samhälle. Men, herr talman, jag tänker inte gå in desto mera i 

detta. 

Jag tänker lyfta fram sådant som är positivt här och som jag lite vill tacka. 

Magnetresonanskameran är ett stort framsteg för Åland, som ltl Petri Carls-

son redan mycket vältaligt belyste fördelarna av. Personligen har det alltid 

förvånat mig, i och med att jag har varit i kontakt med problematiken, att vi 

inte tidigare har satsat på en sådan kamera med tanke på att vi satsar när-

mare 200 000 euro per år för att betala för den mobila utrustningen.  

Det måste ju ha skett en dramatisk förändring inom det här området även 

tekniskt och därmed kostnadsmässigt. När vi tidigare har haft att göra med 

frågan om en MR-kamera så har man talat om avsevärt högre belopp. Nu avi-

serar landskapsregeringen en MR-utrustning för knappt en miljon. Det är 

otroligt positivt att även där kan tekniken göra att sådant som är alltför dyrt 

för den vanliga människan blir tillgängligt, om än den här gången via det of-

fentliga. 

Jag gläder mig också åt relativt stora satsningar på ÅHS, IT-utrustning. 

Jag tillhör dem som lite har förvånats över att man inom ÅHS inte har tagit 

större allvar på det nästan totala oengagemanget, som rådde under några år 

faktiskt, att ta itu med IT-sidan med allt vad det innebär. Personstationerna 

och söksystemet ska vara trygga för personalen så att de får reda på hur pati-

enterna tidigare har behandlats, vilka medicinska behov de har och att det 

man får upp på skärmen faktiskt svarar mot verkligheten. Nu kan man tala 
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lite högre om det eftersom det tycks vara allmänt känt att här har vi en pro-

blematik som med det snaraste måste åtgärdas. Det handlar trots allt om 

varje vårdbehövande ålännings väl och ve. Det är faktiskt positivt att man gör 

en kraftsamling här. Förhoppningsvis med ny ledning inom ÅDA, på i stort 

sett alla plan, så ser jag också med tillförsikt fram mot att den helheten kom-

mer att fungera på ett bra sätt. 

Jag kan inte låta bli att avsluta med att jag tillhör dem som personligen 

hade hoppats att landskapsregeringen skulle ta till sig tidigare års diskussion 

om avbyteriet, dvs. det sociala stödsystem som finns för att t.ex. mjölkprodu-

centerna ska få sin vardag att fungera. Var borde det återfinnas inom Ålands 

budget? Bästa vänner, den typen av offentlig medfinansiering i vardagen för 

våra ålänningar borde ha återfunnits här inom social- och miljö området. 

Bara för att exemplifiera än en gång så vet vi att vårt eget avbytarsystem inte 

blev någon fullträff. Det fungerar inte i vardagen, det är för dyrt för brukarna 

och det finns inte tillgängliga privata avbytare att ta till vid sjukdom, med hot 

om att slaktbilen kommer nästa dag. Medan man i Finland gör en satsning på 

att förbättra för producenterna i en tid när Finland visar ett miljardunder-

skott i finanserna. Här ser vi två världar. I Finland har man behandlat det på 

rätt sätt där det hör hemma; inom hälso- och sjukvårdsministeriet. Tack tal-

man. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Ltl Jansson har helt rätt, tekniken har gått framåt och det 

har blivit billigare att införskaffa det som tidigare var mycket, mycket 

avancerad teknik. Idag ses det som lite mindre avancerad teknik och 

därför har det blivit billigare. 

Jag tycker också att vi kan klargöra varför man nu har valt att inve-

stera i MR-apparaturen. Tidigare hade man ett otroligt förmånligt avtal 

på den mobila apparaturen. Nu kommer det avtalet att avslutas och då 

fanns alternativet att upphandla ett nytt avtal med risk för att det skulle 

bli ett kostsamt avtal. Det finns en ekonomisk bedömning att det blir 

förmånligt att investera just nu. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Debatten om social- och miljöavdelningens verksamhetsområde är nu avslutad och vi 

övergår till diskussionen om utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde. 

Begärs ordet? 

Minister Tony Asumaa 

Tack, herr talman! Kunskap och innovation är en förutsättning för ett håll-

bart och konkurrenskraftigt åländskt samhälle och en god och likvärdig ut-

bildning är en av grundstenarna i vårt samhällsbygge.  

Landskapsregeringen fokuserar i sin utbildningspolitik på framtida utma-

ningar främst gällande hållbarhet, flexibilitet, digitalisering, jämställdhet och 

jämlikhet, entreprenörskap och integration. 

Vårt åländska utbildningssystemet ska främja barns, ungas och vuxnas 

möjligheter att utveckla kunskaper, färdigheter och kompetenser som är nöd-

vändiga för ett självständigt liv och för ett livslångt lärande.  
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Vägledning och vägledningstjänster är en förutsättning för allas tillgång till 

utbildning. Landskapsregeringen satsar därför 100 000 euro i denna budget 

för att fungerande vägledningstjänster utvecklas. Projektet har som syfte att 

skapa ett system som möjliggör likvärdig tillgång till en fungerande vägled-

ning som inte är kopplad till ålder, utbildnings- eller arbetsplats eller övrig 

livssituation.  

Målet för oss i landskapsregeringen är att alla invånare på Åland ska kunna 

utveckla en kompetens som krävs för ett meningsfullt arbete genom ett livs-

långt lärande. 

Vårt åländska utbildningssystemet ska även förhindra utslagning och 

främja nya invånares integration i det åländska samhället, bl.a. genom sats-

ningar på det svenska språket.  

Här gör landskapsregeringen en gedigen investering i det svenska språket 

på 760 000 euro där vi köper utbildningstjänster enligt avtal av Medis beträf-

fande: 

– svenska för inflyttade,  

– svenska för kvotflyktingar,  

– svenska för personer med ingen eller ringa skolgång,  

– språkcoacher på arbetsplatser för inflyttade och  

– utbildningsinsatser för att stöda inflyttade personer utanför arbetslivet 

och utanför arbetsmarknaden.  

Avtalet gäller 2017-2018 under förutsättning att Ålands lagting årligen be-

viljar erforderliga medel för detta. 

Förutom detta så görs en satsning på 100 000 euro i budgeten före 2017 

för köp av enskilda studieplatser inom yrkesinriktad utbildning enligt avtal, 

olika kurser och utbildningsinsatser för att möta akuta behov som förandes 

av konjunkturläget i samhället. 

Fru talman! Genom landskapsregeringens insatser för den framtida skolan 

fortsätter satsningar inom digitaliseringen av skola och utbildning. En ut-

vecklingsinsats för att trygga behovet av grundskoleutbildning i de perifera 

områdena i landskapet görs genom projektet ”En flexibel grundskola”.  

Projektet stöder utveckling av metoder och arbetssätt med hjälp av IT för 

att säkerställa att hela Åland ska leva och att alla delar av Åland kan ge en 

kvalitativ undervisning i de skolor som på grund av sviktande elevunderlag 

har svårigheter att erbjuda en optimal undervisning. Ett gott exempel på digi-

taliserad distansundervisning har vi redan genom DÅMI i Ålands musikinsti-

tut. 

Vad gäller grundskolan så har bl.a. arbetet med revidering av grundskole-

lagen inletts. En parlamentariskt tillsatt arbetsgrupp fungerar som referens-

grupp under arbetsprocessen, där nu fem olika sakkunniggrupper ska inleda 

sitt arbete med att bearbeta de 21 olika områden som identifierats som vik-

tiga vid revideringen av grundskolelagen.  

En implementering av de reviderade läroplansgrunderna för gymnasieut-

bildningen fortgår med avseende på ändrade undervisnings- och bedöm-

ningsformer.  

Likaså sker en omläggning av undervisningen inom gymnasieutbildningen 

mot ett utökat samarbete med arbetslivet och därmed också utökad ar-

betspraktik inom yrkesutbildningen.  
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Anpassningen av yrkesutbildningens läroplaner till kompetenspoäng fort-

går och målet är att utveckla individuella studievägar i ett flexibelt årskurslöst 

system.  

Fru talman! Simulatorernas betydelse för sjöfartsutbildningarna har ökat 

över tid på grund av att den internationella konventionen om utbildning och 

certifiering av sjömän STCW 2010.  

Nationell lagstiftning möjliggör också att en större del av studerandes obli-

gatoriska sjöpraktik kan utföras i simulator. 

Landskapsregeringen föreslås att 25 000 euro upptas i budgeten för år 

2017 och 2 475 000 euro i budgeten för år 2018, totalt 2,5 miljoner euro, för 

att möjliggöra uppgradering och nyanskaffningar av simulatorutrustning till 

Högskolan på Ålands och Ålands sjöfartsakademis simulatorer. Projektet in-

nefattar också renovering och ombyggnad av befintliga fastigheter.  

Huvudargumentet för uppgradering av simulatorerna är att den tekniska 

livslängden för bryggsimulatorn på Högskolan södra är nådd, då den vid pro-

jektets avslutande har en ålder på 20 år. Därtill är den integrerade bryggut-

rustningen i bryggsimulatorn på Högskolan södra från 1990-talet och är 

därmed inte tidsenlig, speciellt med tanke på externa kunders behov  

Fru talman!  Ett regelbundet och mångsidigt utbyte med omvärlden är vik-

tigt för dynamiken i kulturlivet och de kreativa näringarna. Här är det nor-

diska kultursamarbetet en viktig plattform för de åländska kulturutövarna.  

Under år 2017 gör Nordiska ministerrådet en stor kultursatsning i London 

tillsammans med Southbank Centre. Satsningen pågår under hela året och 

även Åland kommer att representeras av flera åländska kulturutövare.  

Kulturarvet är våra gemensamma minnesnycklar som vi tillsammans har 

ett ansvar att bevara, utveckla och bruka så att framtidens generationer också 

kan få ta del av det.  

Särskild fokus kommer under året att läggas på att göra våra historiska 

samlingar och besöksmål mera tillgängliga och tillhandahålla mer användar-

vänlig information till fler för att främja kunskapen om Ålands historia.  

Besöksnäringen och framförallt kulturturismen är en växande näringsgren 

där både museer och kulturmiljöer bidrar starkt till regional särart och upp-

levelse.  

För att stärka Bomarsund och Kastelholms slott som besöksmål inleds ar-

betet med en digitalisering och en förnyad utställningsverksamhet. 

Idrotten är en folkrörelse på Åland med uppskattningsvis 14 000 utövare 

på olika nivåer. Vi behöver särskilt prioritera pojkars och flickors möjligheter 

till idrott och motion. Sistnämnda är en viktig faktor för bl.a. inlärningen och 

folkhälsan och kräver särskilt fokus.  

Det är också viktigt att vi uppmärksammar de idrottsframgångar som 

Åland har på elitnivå i nationella och internationella sammanhang då de i 

stor utsträckning fungerar som inspiration för idrottsutövande unga kvinnor 

och män.  

Landskapsregeringen konstaterar att flera goda exempel finns på gott 

samarbete mellan idrott, motion, kultur och näringsliv. Genom systemet med 

evenemangsstöd uppmuntrar landskapsregeringen dylika samarbeten vilka 

ger positiva synergier för samtliga parter och idrottsturismen. Idrottsturism 

är en mycket viktig och allt jämnt växande del av turismen på Åland. 

Sedan år 2014 har landskapsregeringen fastställda övergripande riktlinjer 

för idrottens finansiering. Utgående från dessa riktlinjer kommer landskaps-
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regeringen att i början av 2017 presentera ett mera heltäckande idrottspoli-

tiskt program. I programmet kommer ett flertal åtgärder att föreslås för främ-

jande av rörelse, motion och idrott på olika nivåer i vårt åländska samhälle. 

Många ungdomar saknar idag rätt förutsättningar för att ta sig in på ar-

betsmarknaden. Den marginalisering som skapas av arbetslöshet, av att inte 

ha utbildning, arbete eller ordnade sociala förhållanden ökar på Åland och 

följer samma mönster som i vår omvärld. 

De ungdomar som inte har en studieplats eller står utanför arbetsmark-

naden måste idag ha kontakt med ett flertal instanser som inte alltid har kon-

takt med varandra. De ska besöka flera olika ställen, möta olika personer från 

olika myndigheter och organisationer och fylla i ett antal blanketter med 

ibland ganska liknande innehåll.  

I och med landskapsregeringens stora satsning på Ungdomens Hus kom-

mer nu en rad myndigheter och organisationer att samlokaliseras från och 

med den 1 januari 2017 under ett och samma tak. Ung Resurs r.f. har fått det 

koordinerade uppdraget och kommer under hösten att sätta stort fokus på 

det arbetet.  

Ung Resurs kommer också att utgöra den fasta punkten i Ungdomens Hus. 

Därutöver är redan ungdomshandläggarna på AMS, Fältarna, Folkhälsans 

ungdomskoordinator och skuldrådgivare, FPA och ungdomspolisen klara 

som samarbetspartners i Ungdomens Hus.  

Vad gäller digitaliseringen så kommer det tillsatta digitaliseringsrådet att 

komma med sin slutrapport i början av 2017 där man kommer att föreslå åt-

gärder och aktiviteter i syfte att möjliggöra en utveckling som moderniserar 

det åländska samhället inom IT-området och skapa ett åländskt samhälle 

som är enklare, lättare och närmare för medborgarna och där de digitala lös-

ningarna utgår från medborgarnas behov. Tack, fru talman.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag vill ge beröm till landskapsregeringen när det gäl-

ler satsningen på språkundervisningen för inflyttade. 

Min fråga är enkel och jag har lyft den tidigare. Vi har idag arbets-

kraftsinvandring. Folk flyttar till Åland, de har arbete när de kommer hit 

och de har inte chans att gå på några språkkurser under arbetstid. Tidi-

gare hade man möjlighet att gå på AMS språkundervisning under kvälls-

tid men fick då betala för den. Är det meningen att det kommer bort nu 

och att de har möjlighet att få språkundervisningen avgiftsfritt på kväl-

larna? Alla har inte möjlighet att ta en språkcoach till arbetsplatsen. Det 

går inte för ett företag som har en anställd. 

Minister Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Det är helt rätt som ltl Brage Eklund sade. Man kom-

mer hit och man arbetar på arbetstid och sedan ska man lära sig språket 

på annan tid. Ibland har man inte ork eller motivation att göra båda sa-

kerna. Därför är det otroligt viktigt att man kommer ut till arbetsplatser 

och under arbetstid kunna utbilda sig i svenska språket. 

Det nya avtalet, som kommer att träda ikraft redan den 15 december 

2016, innehåller precis de här delarna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Det är ett väldigt brett område som minister Asumaa har 

ansvar för. Jag kommer i repliken att ägna mig åt kanske en av de 

minsta, dvs. arkivet. I budgeten informerar ni om att verksamheten vid 

arkivet beaktar jämställdhetsperspektivet. Det skulle vara värdefullt att 

höra ministern berätta mera om detta. 

Vidare visar statistiken att i snitt 5 personer besöker arkivet per dag. 

Hur skulle ministern ställa sig till att vi samordnar arkivets reception 

med lagtingsbibliotekets och på så sätt få mera tillgänglighet för ålän-

ningarna? 

Minister Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Britt Lundberg för frågan. Arkivet idag är ju så 

att säga om analogt. Det som byggs ut idag är framförallt för arkivet. 

Meningen är att vi ska kunna digitalisera större delar av arkivet och göra 

det tillgängligt för alla. Då blir det också jämställt oberoende av kön, ål-

der eller eventuellt funktionshinder. Man ska också på distans kunna ta 

del av arkivet, det är ett stort jobb och det har inletts. Genom digitali-

sering så möjliggör man också arkivet för alla och då är det kanske mera 

ointressant var det placeras. Men givetvis med gott samarbete med lag-

tingets bibliotek så kanske vi har den största nyttan. Men idén är att di-

gitalisera och att den vägen göra det mycket mera tillgängligt för alla och 

jämställt för att också nå alla ålänningar. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Britt Lundberg 

Herr talman! Jag har en del frågor till ministern om utbildning efter grund-

skolan och om Ålands högskola. Som jag sade här ett replikskifte så har mi-

nistern ett väldigt brett område, så det kommer att kräva flera anföranden. 

Sedan 2010 så har det påtalats att det behövs fler utbildningsinriktningar 

inom den yrkesinriktade specialundervisningen inom Ålands gymnasium. Då 

fanns endast inriktningen på café och storkök den utökades efter det med en 

fastighetsskötarutbildning. Dessa båda har fungerat väl, saknar dock tydliga 

läroplaner men har rätt god statistik på att de lätt till arbete. Det är 17 ung-

domar det rör sig om idag. 

Det anses dock att det behövs många fler valmöjligheter för de ungdomar 

som av olika orsaker behöver en utbildning som inte direkt leder till en gym-

nasieexamen men som ger behörighet för ett arbete eller en bättre förutsätt-

ning för att efter den här utbildningen sedan klara en gymnasieexamen. Det 

är det lätt att hålla med om även om huvudprioritet borde vara att ge dessa 

ungdomar så gott stöd att de kunde genomföra en praktisk gymnasieexamen. 

För när vi inför flera inriktningar är det oerhört viktigt att vi inte skapar en 

förväntningar och satsar resurser på något som inte leder till konkreta mål 

och som inte går att infrias utan att det faktiskt ger möjligheten till jobb och 

en god framtid.  

Regeringen presenterade i tilläggsbudget 1 2016 att den avsåg att utöka 

dessa utbildningar och utlokalisera till Ålands folkhögskola. Utbildningen 

skulle också inkludera boendeträning och internatboende. Vi ställde oss frå-

gande då och gör det igen. Hur menar regeringen egentligen? 
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Inom Ålands gymnasium finns idag ett yrkesträningsprogram. Yrkesträ-

ningsprogrammet är för studerande med lätta psykiska funktionshinder och 

målet är att ge livskompetens och möjlighet till arbetssysslor. Vid yrkesträ-

ningsundervisningen studerar idag 5 ungdomar under tre års tid och det 

skulle finnas plats för många, många fler. Den är dimensionerad för 4-6 stu-

derande per år. Där finns elever som oftast kommer från träningsskolan och 

som studerar vidare vid Ålands gymnasium med målet att kunna utföra en-

klare arbetssysslor. Den utbildningen har fungerat väl och fungerar väl. Pro-

blemet är snarast att det på Åland finns ett för litet underlag för att få en hyf-

sat homogen grupp. Ibland har verksamheten närmat sig verksamheten vid 

Ålands omsorgsförbund. Här studerar man men utgör även en del boende-

träning dagtid, så som matlagning, tvätt och att uträtta ärenden, men någon 

fullständig boendeträning finns inte i skolan eftersom Åland har den verk-

samheten inom Ålands omsorgsförbund.  

Den gruppen som nu föreslås flyttas till folkhögskolan är inte inom yrkes-

träningsprogrammet och är i flesta fall ungdomar som studerat med anpas-

sade lärokurser i grundskolan. Men varför de ska även ha boendeträning 

dygnet runt? Det verkar både förvånande och kostsamt.  

En flytt till folkhögskolan försvårar också integrering i de befintliga pro-

gram som pågår idag i Ålands yrkesgymnasium.  

Regeringen har tillsatt en utredning som leds av lagtingsledamot John 

Holmberg och som ska, om jag minns rätt, vara klar i december 2016. Hur 

arbetet ska fortsätta 2017 berättar inte regeringen i budgeten. Så det vore in-

tressant att få mer klarhet i vilka mått och steg som avses tas under 2017. 

Utöver detta så skriver regeringen att elever med utvecklingsstörning, ja 

regeringen använder det begreppet – ska erbjudas flera olika utbildningsal-

ternativ.  

Allt det här är mycket goda ambitioner men det skulle vara intressant att få 

lite mer tankar kring dem. Det kan säkert behövas fler utbildningsalternativ 

inom den yrkesinriktade specialundervisningen. Största behovet som har ut-

talats är inom någon form av service som viktiga men enklare sysslor det har 

funnits intressen för handel, frisör samt verkstad. Ser man att det finns ett in-

tresse inom våra företag att anställa ungdomar efter den utbildningen så 

skulle det säkert vara klokt. Det skulle kännas mer praktiskt att inte splittra 

upp de relativt få ungdomar som vi talar om och flytta en sådan utbildning ut 

till folkhögskolan, utan istället ge extra stöd för de teoretiska studierna och på 

ett bra sätt kombinera de tänkta sysslorna med de praktiska utbildningar som 

redan pågår i Ålands gymnasium och stödas så att de förhoppningsvis på sikt 

kan avlägga en examen. Men varför de skulle behöva ha boendeträning har 

jag svårt att förstå.  

Jag har dock sett en modell som kanske är något som inspirerat till skriv-

ningarna i allmänna motiveringen – den erbjuds vid Optima i Österbotten 

och har Öja i norr till Sibbo i öster som upptagningsområde för hela Svensk-

finland. Det är ett område som inte heller har något omsorgsförbund som 

sköter allt det som vårt omsorgsförbund sköter på Åland - och inte ens där så 

finns tillräckligt underlag för att få en riktigt homogen grupp.  

Så, fru talman, vi ser fram emot att få klarläggande för vad regeringen har 

för tankar med dessa olika utbildningssatsningar och förstås få information 

om vilka mått och steg som avses tas under 2017.  
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Idag har den yrkesinriktade specialundervisningen 17 studerande. Ingen av 

dem har vad jag förstår behov av boendeträning. Det verkar som sagt upp-

splittrande och dubblerande det som regeringen föreslår. Det vore angeläget 

att få information om vad som avses och hur många studerande som beräk-

nas höra till gruppen. Om boendeträning införs ska även yrkesträningen som 

redan idag har väldigt fina och ändamålsenliga lokaler rivas upp och flyttas? 

Fru talman! En ny situation uppstod i år efter att förvaltningsdomstolen 

slog fast att vitsord i anpassad lärokurs är värd samma som ett vitsord i den 

traditionella undervisningen. Vi har idag en situation där många ungdomar 

har svårt att klara av sin skolgång. Det vore viktigt att få information till lag-

tinget om hur regeringen har bemött detta. 

Regeringen skriver att det ska utvecklas en struktur för individuella studie-

vägar i ett flexibelt årskurslöst system. Det låter väldigt bra. Betyder det att de 

studerande som har ett mål om efterföljande studieplats individuellt ska 

kunna läsa den mängd matematik, engelska och svenska som behövs – såle-

des en insats som skulle direkt ge behörighet till våra studerande och kunde 

ersätta försöket med dubbelexamen? Är det på det viset? Jag skulle gärna se 

svar på dessa frågor. Tack, fru talman!  

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, talman! Tack ltl Lundberg! Som ltl Lundberg redogjorde för så på-

går det en utredning kring den specialinriktade undervisningen. Det 

finns överhuvudtaget inte några beslut, man har inte föregått utredning-

en. Det enda man har beslutat om är att starta en utredning och se på 

vad man kan göra för att höja valfriheten och möjligheten för alla de 

studerande som tar del av den yrkesinriktade specialundervisningen. 

Det visar sig att på Åland har vi egentligen ingen individualisering på 

gymnasialstadiet. Det innebär att om man kommer in på en icke special-

inriktad linje på gymnasiet så har man kanske ibland vissa studiesvaga 

problem som gör att man behöver ha lite extra hjälp. I gruppen tittar vi 

på hur man kan skapa den här individualiseringen i samarbete med be-

fintliga linjer, ungefär som en trappstegsmodell som Optima använder 

sig av.  

Ltl Britt Lundberg, replik 

Tack, fru talman! Lagen om Ålands gymnasium ger alla studerande rätt 

till en individuell studieplan och det hoppas jag att alla studerande be-

gär om de inte har fått det. 

Den modell som ltl John Holmberg talade om verkar vara en modell 

som är mycket bättre än den som presenterades i tilläggsbudgeten i vå-

ras. Om jag uppfattade det rätt så tänker man nu försöka slussa in ung-

domarna i de befintliga programmen och ge dem extra stöd för att för-

hoppningsvis till och med klara av att få en traditionell gymnasieexa-

men. För de som går en kortare utbildning skulle man ha läroplans-

grunder. Är det rätt uppfattat? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Ltl Holmberg svarar ja på den frågan.  
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Jag sitter själv med i gruppen, vi utreder möjligheterna och vi ser var 

vi behöver täta luckor. Vi behöver erbjuda flera elever systemet. Vi håller 

på att titta på vad vi ska klara av och vilken grupp vi behöver titta på 

från en ny vinkel. Samtidigt har vi den här trappstegsmodellen. Vi vet 

att det finns ett behov av boendeträning. Hur ska man jobba med det? Vi 

har också andra saker inom utbildningen som vi behöver jobba med. 

Tanken är att folkhögskolan skulle kunna vara ett bra ställe. Det är lugnt 

och miljön passar för ungdomar. Uppdraget är bra, men däremot håller 

gruppen, som ltl Holmberg och jag sitter med i, fortsättningsvis på att 

jobba fram ett svar. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Vi får avvakta resultatet av gruppens arbete. Förhoppningsvis återkom-

mer regeringen direkt sedan i den första tilläggsbudgeten med en väg-

kost vad man kommer fram till. 

Totalt sett är det nu 17+5 ungdomar i Ålands gymnasium. Jag varnar 

för att splittra upp resurserna kring dem i olika skolhus. Det kanske inte 

är det fiffigaste, särskilt inte om de vill rikta in sig på verkstad eller nå-

got liknande då finns den inriktningen inte riktigt på folkhögskolan och 

de har inte heller någon rätt att utfärda gymnasieexamen. Det blir i så 

fall en utlokalisering av Ålands gymnasium till folkhögskolan, man an-

vänder helt enkelt bara lokalerna. 

Vi avvaktar resultatet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Lantrådet Britt Lundberg frågade om den specialinrik-

tade yrkesutbildningen och projektet som pågår. Som nämndes tidigare 

så är arbetet i gång och ska förhoppningsvis bli klart under december så 

vi får klarhet i vad vi kan göra, om vi ska göra och hur vi ska göra. Tan-

ken är att bredda utbildningsutbudet för dem som behöver specialinrik-

tad yrkesutbildning. Vi har tänkt att man ska kunna göra upp individu-

ella studieplaner som utgår ifrån parallell integration inom Ålands yr-

kesgymnasiums och Ålands folkhögskolas utbildningsplan. Man går 

emellan i trappsteg både inom den specialinriktade yrkesutbildningen 

och även i de vanliga programmen inom Ålands yrkesgymnasium, om 

den kompetensen finns och det är den som vi försöker bygga upp genom 

det här samarbetet och genom utökat utbud för dem som går inom spe-

cialinriktade yrkesutbildningar.  

Det är första gången som någon regering utvidgar de här program-

men. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Tack, fru talman! Precis innan regeringen för två perioder sedan avslu-

tade sitt arbete så fanns under sommaren ett utarbetat förslag där de 

studerande skulle få den teoretiska utbildningen, tillsammans alla de 

som behöver speciellt stöd beroende på vilka svårigheter man har och 

sedan skulle man kunna vara med i det praktiska arbetet på de befintliga 

linjerna. Så långt som man hann räkna på resurserna då så var det väl-
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digt kostnadseffektivt. Samtidigt fanns det väldigt stora möjligheter att 

använda tillgänglig personal och tillgängliga maskiner och material. 

När det gäller träningsundervisningen så förstår jag att man vid ett 

studiebesök kan bli väldigt bländad av Optima. Man ska, som sagt, 

komma ihåg att underlaget är ett helt annat och det finns framförallt 

inte något omsorgsförbund där. Annars behöver man också titta över 

om vi också ska ta bort omsorgsförbundet och omfördela de resurserna 

och tjänsterna och sätta dem på undervisning. Det finns en del att fun-

dera vidare på. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mikael Staffans 

Tack, fru talman! Vi har nu budgeten för 2017 framför oss och det finns möj-

ligheter att 2017 ska bli lika framgångsrikt som 2016. Vi har under året haft 

stora sportsliga framgångar, musikaliska framgångar, litterära framgångar, 

framgångar inom matkulturen, på våra olika scener runt om på Åland mm.  

Framtiden är här, fast vi är lite sena. För att stöda bl.a. den äldre kulturen 

men också arbetet samt utbildningen för framtidens kultur tänker jag då på 

digitaliseringens möjligheter.  

DÅMI, det digitala Ålands musikinstitut, har under rask takt tagit tillvara 

den kunskap som finns inom landskapet och skapat en ny unik produkt, di-

stansutbildning inom musikundervisningen. Denna distansutbildning kräver 

att ingen fördröjning ska förekomma mellan elev och utbildare för att vara 

framgångsrik. Fram tills nu har detta ansetts som inte möjligt. För cirka en 

månad sedan kunde så ÅMI presentera den nya digitaliserade utbildningen 

som skapats genom DÅMI.  

Nu kan ÅMI ge de elever som behöver lärare som inte finns närvarande på 

Åland, elev och lärare kan vistas i olika lokaler, en kostnadseffektiv utbild-

ning. Vill man kan man säga att det är att lösa ett gränshinder, ett digitalt 

hinder.  

Inom musikutbildning och även inom annan utmanande utbildningar för 

skärgården och områden utanför Åland öppnar sig det helt nya möjligheter, 

om förutsättningarna ges. Slår det väl ut kommer ÅMI få en ny intäktskälla 

som stöder den övriga verksamheten.  

Under hösten startades även Dans och musiklekskolan som riktar sig till 3-

4 åringar och 5-6 åringar, ett större intresse än förväntat uppstod. Det kom-

mer att vara spännande att följa hur dessa barns utveckling blir inom ÅMIs 

verksamhet. Uppenbart är att det fanns en stor efterfrågan på verksamheten. 

 Att leda distansutbildning kräver också utbildning, här finns det möjlighet 

för Åland att utveckla nya arbetsplatser. Det är känt att yrkesutbildningar 

skapar spinn off effekter.  

En utmaning som DÅMI stött på inom Åland är de stora kostnader i fiber-

överföringar i jämförelse med de överföringar som sker utanför Åland. Är då 

detta ett gränshinder? Detta ligger utanför lagtings behörighet. Det är de be-

römda marknaderna som sätter spelreglerna. Det är min förhoppning att 

marknaden ger Åland och dess skärgård förutsättningar att använda de nya 

digitala verktygen.  
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 I Bomarsund planeras också nyttjande av de digitala verktyg som blir allt 

vanligare i vår vardag. Bomarsundsprojektet finansieras delvis även med Bal-

tic Central medel. Genom att använda de digitala verktyg som utvecklats fri-

görs resurser till nya möjligheter. Det finns många liknande kulturmiljöer 

runt om på Åland som kan tillgodogöra sig de nya digitala verktygen. En fort-

satt utbyggnad med de digitala verktygen kommer att öppna upp vårt land-

skap både för våra åländska innevånare men också som ett verktyg för tur-

ismbranschen. I ett informationssamhälle är just problemet att nå ut med in-

formation. Vår kulturella historia behöver få nya verktyg som sprider de 

åländska berättelserna. Tack. 

Ltl Tage Silander 

Tack, fru talman! Inom utbildning och kultur finns det hur mycket som helst 

att ta upp och behandla. Om man så vill, och har tid. Budgeten beskriver på 

ett mycket bra sätt de målsättningar och ambitioner som finns. 

När det gäller utbildningssidan måste det vara en strävan att alla ska få så 

bra utbildning som möjligt utgående från ens egna förutsättningar och intres-

sen, men också utgående från de behov som arbetsmarknaden har eller vän-

tas få. En individfokuserad utbildning ska ge möjligheter för var och en att 

stimuleras och intressera sig för sin utbildning och sin framtid, oavsett man 

har läshuvud som det brukar kallas, eller om man är mera praktiskt inriktad, 

eller om man har behov av särskilt stöd i undervisningen. Alla räknas. 

Tillgången på utbildningsplatser är viktig för våra åländska ungdomar, 

men också för ungdomar från annat håll. Det är förstås av största vikt att vi 

lyckas hålla utbildningsutbudet på en attraktiv nivå så att så många som möj-

ligt väljer våra åländska studielinjer. Det har dessutom som positiv bieffekt 

visat sig att många som väljer att studera på Åland stannar kvar här och bi-

drar till den nödvändiga arbetskraftstyrka som näringslivet är i behov av, 

men även offentlig sektor. 

Högskolans roll bör därför betonas, och frågan om framtida inriktningar 

även på forskningssidan bör utredas och ges möjlighet till tillräckliga verk-

samhetsförutsättningar. Om skolan i framtiden ska bolagiseras eller inte är 

en fråga som bör kunna besvaras så snart alla för- respektive nackdelar har 

klarlagts. 

När man tittar på den statistik som finns gällande högskolan så kan man 

konstatera att det har varit flera utomåländska studeranden för några år se-

dan än vad det är nu, så det behöver man också ta en titt på. Är vi inte till-

räckligt attraktiva längre eller beror det bara på -och det är inte bara- att våra 

åländska ungdomar fylla platserna?  

 Det är också viktigt att Ålands sjöfartsakademi utvecklas på avsett sätt så 

att sjöfartsutbildningen och befälsutbildningen håller den klass som krävs för 

att vi ska vara ett seriöst alternativ även i framtiden. Våra sjöfartstraditioner 

kräver nästan att vi är bäst i klassen på sjöfartsutbildning. Här är det tack-

samt att notera de utlovade satsningarna som finns med i budgeten och som 

även minister Asumaa redogjorde för. 

I debatten har det gång på gång framförts vikten av att det finns goda möj-

ligheter för alla hitflyttade med annat modersmål att få lära sig svenska. Det 

är bara att hålla med. Kunskaper i svenska är sannolikt den bästa inträdesbil-

jetten till ett bra liv här på Åland. 
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Fru talman! Åland är förunnat ett kolossalt utbud på kulturella aktiviteter 

oavsett man är aktör själv eller bara sitter på läktaren. Just nu visas Sound of 

Music borta på Alandica, och även om jag nu inte har hunnit se föreställning-

en själv har jag förstått att alla aktörer gör ett helt fantastiskt jobb. Det här är 

bara ett exempel. Ni känner alla till allt det som produceras här på Åland, 

långt mycket mer än på många andra orter av motsvarande storlek. Det finns 

många samverkande faktorer som gör att Åland är ett riktigt kultursamhälle. 

En inte alldeles ovidkommande roll spelar även landskapsregeringen när 

man styr budgetmedel till en stor mängd föreningar och andra utövare som i 

sin tur presterar föreställningar, konst, litteratur och mycket annat till allas 

vår glädje.  

Vi kunde också läsa i tidningen häromdagen att ett projekt gällande digita-

lisering av Bomarsundsområdet är på gång. Det är riktigt bra att den kleno-

den vårdas och utvecklas och även kommer att användas turistiskt i ännu 

större utsträckning tack vare dessa engagemang. I det här fallet till och med 

utan att landskapet är med och finansierar det hela, om jag har förstått det 

hela rätt. 

Andra dylika klenoder som vi måste vårda och utveckla är Kastelholm slott 

och den fyrmastade barken Pommern, och även här är vi på god väg. 

När det gäller filmsamarbetet med Filmregion Stockholm-Mälardalen så 

har vi säkert en hel del att hämta ur deras stora kompetens på området. Och 

ja, med beaktande av debatten igår eller i förrgår här i plenum, bönder och 

andra som deltar i filmer producerade på Åland finansierade av landskapet 

ska tala svenska. 

Kultur är inte bara musik, teater, körer konst eller litteratur. Det kan också 

vara idrottskultur. Här pratades det om att vi måste få alla pojkar och flickor 

att få syssla med idrottsutövning, det är bra för hälsan. Till det kan man väl 

tillägga att även pojkar, P 55, är intresserad av samma sak.  

Det är av största vikt att vi även i fortsättningen stöder idrottsrörelsen så 

att ett stort utbud av idrottsaktiviteter finns att tillgå för oss alla. Vi har ju 

som målsättning att hålla Åland i rörelse, och det gör vi inte bara för att det är 

roligt, utan för att det också är riktigt bra för folkets hälsa. 

För närvarande planeras av förklarliga skäl en utveckling av fotbollssta-

dion i Idrottsparken i Mariehamn, där man troligen kommer att skapa bästa 

förutsättningarna för såväl fotboll som friidrott genom att separera dessa id-

rottsinriktningar från varandra i huvudsak. Av den anledningen finns det sä-

kert skäl att återkomma när planerna har konkretiserats och ombyggnad med 

åtföljande finansieringslösningar ska diskuteras. Tack, herr talman. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Silander. Det gläder mig att Silander lyfte 

upp idrottens betydelse både för folkhälsan och för samhället i stort, 

speciellt näringslivet. 

Precis som vi här har diskuterat drogproblematiken övergripande så 

är det också roligt att man lyfter upp de här positiva sakerna.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Göte Winé 

Tack, herr talman! Minister Asumaa har många intressanta saker på sin av-

delning. Det finns kultur och idrott både för yngre och äldre som vi fick höra i 

det förra anförandet, det är bra. Idrott och kultur stimulerar. 

Jag kommer att hålla mitt anförande om ungdomar och utbildning, samt 

barn med särskilda behov. 

Talman! Ltl Gun-Mari Lindholm nämnde tidigare i ett replikskifte att jag 

lyfte den gruppen i samband med arbete av landskapsandelarna och det 

stämmer för har vi inte rätt resurser tidigt så blir det dyrare. Så ska man se 

total ekonomiskt så att främja tidiga insatser är en smart ekonomi. Därför är 

rätt resurser tillräckligt tidigt viktigt.  

Jag kommer ihåg en skrivelse som lämnades in förra mandatperioden av 

skolpsykologerna på Åland. De ville sammanföras och vara samlokaliserade 

för användas mera rätt. Det hände inte mycket med dem. Situationen med 

t.ex. skolpsykologer har inte förbättrats sedan dess, snarare tvärtom. Det har 

försämrats en del. 

Ltl Britt Lundberg har en motion om barn med autism och det finns saker 

man definitivt behöver lyfta upp, helt klart. Men det kan också finnas flera 

grupper som vi behöver titta på. Jag var och träffade en som jobbar bl.a. med 

barn med autism och hon lyfte också upp barn med ångest. Det är en grupp 

som lätt bara blir hemma och inte vill gå till skolan eftersom de mår så dåligt. 

Personen som jag träffade ville att vi skulle se på hur man bättre kan samar-

beta med psykiatrin.  

Talman! Här behöver vi lyfta vår kompetens. Varför inte använda Ålands 

folkhögskola som en plats för ett kompetenscentrum? Det finns utrymme för 

flera. Tänk om vi kunde samla skolpsykologer, kuratorer och specialpedago-

ger på Ålands folkhögskola. Då skulle man också kunna använda resurserna 

rätt och använda dem även i folkhögskolans regi som har en hel del utma-

ningar med sina elever och ge dem rätt förutsättningar. 

Talman! Sedan kommer dessa ungdomar till gymnasialstadiet och då ska 

man ta vara på dessa och ge dem en studieplats, ge dem en utbildning men 

framförallt resurser.  

För ett par år sedan pratade jag om att det måste finnas speciallärare. Tal-

mannen minns med förskräckelse när jag trakasserade honom när han var 

utbildningsminister. Det slutade med att jag hamnade på kvartsamtal till för-

valtningschefen som förklarade för mig att de resurserna hade de nog. Nå nu 

ska jag inte vara specifik, men förut fanns det en peng att få för eleverna med 

särskilda behov när de kom till gymnasialstadiet. Den togs bort och lades in 

som en hel pott istället. Idag finns pengarna nog i den vanliga verksamheten. 

Jag tycker att vi behöver se på detta. 

I mitt gruppanförande citerade jag regeringsprogrammet ”Alla barn och 

ungdomar ska ges möjlighet till utbildning oberoende av förutsättningar”. 

Man behöver titta på när en skola tar emot en elev med särskilda behov, det 

är tuffare och man kanske behöver jobba lite extra för att behålla den eleven 

kvar. Låt en linje med en elev med diagnos eller anpassad läroplan få en extra 

pott då är det mera motiverande för den linjen att hålla kvar den eleven och 

jobba lite extra. 

Herr talman! Lantrådet sade att Ungdomens Hus är vår ungdomsgaranti, 

om det ändå skulle vara så väl. Med Ungdomens Hus är vi en god bit på väg. 

Jag har stått många år och pratat för en ungdomslag. Det som var bra med 
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Stefan Wallins lag om ungdomslagen var 7a § om sektors överskridande sam-

arbete och då moment 2: Främja samordningen och genomslagskraften för 

de tjänster som erbjuds de unga.  

Vidare står det i punkt 2: Främja samordningen av och effektiviteten i 

tjänster som riktar sig till unga i syfte att dessa ska vara tillräckliga, kvalita-

tivt högtstående och lätt tillgängliga. Med detta skulle jag vilja säga att Ung-

domens Hus är riktigt bra. Nu gäller det att täta hålen där vi fortfarande har 

unga som faller emellan. 

Få tydlighet att när man hoppar av sin gymnasialstudieplats så ska skolan 

lämna in uppgifter till t.ex. ungdomslotsen som har samordnande roll.  

Nå det här är inget nytt nojsande från min sida, en hel del av detta pratade 

jag om under den förra mandatperioden och det som jag fick klart för mig då 

var att någon lag kommer det inte. Men det behöver inte göras i lag. Man kan 

gå ut med direktiv. Detta är en idé som jag hoppas man kan ta vara på. 

Avslutningsvis, talman, vi är bra på Åland att göra utredningar. Hösten 

2013 – våren 2014 gjordes det en kartläggning för ungdomar som varken 

studerar eller arbetar. Damma av den här kartläggningen, se vad man kan 

göra för att förbättra i vårt arbetssätt.  

Jobba mera sektorövergripande, tydlighet hur man fångar upp unga som 

hoppar av sina studier så att de inte bara blir hemma. Den här rapporten ger 

en del svar och synpunkter. Använd den, där finns slutsatser som är viktiga! 

1. Skapa en utbildning tillgänglig för alla 

2. Formalisera gemensamma landskapsövergripande överlämningsrutiner 

3. Tydliggör uppföljningsansvar och ta fram statistik 

4. Skapa former för samverkan 

5. Tydliggör uppdrag och samverkan genom lagstiftning 

6. Säkerställ studieledning för unga utanför utbildningssystemet 

7. Tillför resurser för lots och uppsökande verksamhet 

8. Öka kunskap och stöd till unga med neuropsykiatriskt funktionshinder 

9. Säkerställ stödsysselsättning 

10. Säkerställ hälsovård för unga utanför gymnasialstadiet 

Dessa tio punkter kommer fram i den här kartläggningen. Med Ungdomens 

Hus så har vi nu platsen för många av dessa verksamheter. Nu hoppas jag 

man använder denna rapport och ser att fylla denna satsning med rätt inne-

håll.  

Till alla involverade för Ungdomens Hus: Tack för ett bra arbete och lycka 

till i fortsättningen! 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Tack ltl Winé för att ni lyfte vår motion. Det finns en stor 

problematik kring elever med olika svårigheter. De kan delas in i både 

kognitiva, psykosociala och beteendemässiga problematiker. Allt detta 

ska man på något sätt hantera inom skolans vanliga ramar. Därtill finns, 

som nämndes här, flera olika diagnoser där autism är en av dem. Autism 

i sin tur kan ha väldigt många olika ansikten och leda till väldigt många 

beteenden. En del beteenden kan vara inneslutande och andra utåtrik-

tade. Jag har uppfattat att bland dem som lider av autism så är det 
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många som lider av svår ångest, precis som ledamoten lyfte här, dvs. 

man uteblir och passiviseras. Det är väldigt, väldigt viktigt att den här 

gruppen lyfts och får ett utrymme. Jag tror att man med ganska små in-

satser, utanför den normala undervisningen, skulle kunna hitta medel 

för att hjälpa dessa ungdomar. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Göte Winé, replik  

Orsaken till att jag träffade den personen är att när jag läste in mig på 

detta så säger man ”integrera, integrera, integrera”. När vi diskuterar 

barn med autism, hur är integreringen där? Det ska vara rätt sorts miljö. 

Miljön är A och O. När det gäller t.ex. en skola med 300 elever så är det 

för stojigt och oroligt och det gör att de har jättesvårt att klara av den. 

Barn som är utåtagerande kan ha lätt i skolan, men barn som stänger sig 

inne är jättesvåra och kan mycket väl välja att inte göra någonting, för 

de tre åren i högstadiet har varit så pass jobbiga.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Jag tycker att ltl Winé hade en intressant tankegång kring hur 

man ska finansiera elever med särskilda behov.  

Mitt personliga drömscenario, som jag mycket väl inser att inte går 

att göra i en handvändning, det är att varje elev skulle komma till gym-

nasialstadiet med en ryggsäck med pengar. Skulle den eleven ha något 

problem så skulle ryggsäcken vara tyngre och det skulle finnas mera 

medel. Jag tycker att det här är en intressant tanke som jag ser fram 

emot att arbeta vidare tillsammans med ltl Winé. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, talman! Det intressanta är att ltl Johansson och jag har drömt till-

sammans, även om det kanske inte var en ryggsäck i min dröm, utan 

kanske mera en kappsäck eller en portfölj. Det viktiga är syftet, pengar-

na ska följa med eleven. Desto svårare det är för den mottagande linjen 

att ta hand om en elev desto mera ska de få, för det krävs lite mera att 

motivera Pelle eller Lisa att studera vidare. Det viktiga är ändå att man 

ger möjligheter att slutföra en examen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Jag tror att Ltl Winé och jag hade exakt samma diskussion 

under förra årets budgetdebatt. Jag vill verkligen understryka det som 

ltl Winé tog upp, att det ska finnas tillräckligt med resurser för de barn 

som ska gå en anpassad utbildning på gymnasialstadienivå. Det får inte 

bli så att de som går på yrkesgymnasiet hamnar i vanliga klasser som 

har för lite resurser och inte har möjligheter att ta hand om alla elever så 

att alla elever får en bra skolgång. 



  

370 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, talman! Förhoppningsvis ska de inte behöva ha en anpassad läro-

plan, utan det ska klaras av i den ordinarie utbildningen.  

Här vill jag igen lyfta fram utbildningsavdelningen som har kommit 

med trestegsstödet. Man ska klara av att ge stöd i den ordinarie utbild-

ningen utan en anpassad läroplan. Det är där som vi behöver lägga in 

resurser och satsa, men då måste vi också se på vad som krävs i grund-

skolan. I grundskolan görs mycket och då blir det sedan också lättare i 

gymnasialstadiet. Om vi lägger in resurser i grundskolan och hjälper 

eleverna så underlättar det sedan i gymnasialstadiet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack, herr talman! Ltl Winé tog upp ”hemmasittare”, vilket är ett nor-

diskt problem. Det här är en grupp som inte alltid syns i statistiken, de 

är inte få, ungefär 250 är det som inte syns i statistiken och de har inte 

arbete, studieplats eller en regelbunden sysselsättning. Det är inte ac-

ceptabelt. 

Det finns många ”best practice-metoder” att titta på runt om i Nor-

den, t.ex. Gotland har ungdomskraft där man använder mycket KBT, två 

personers team som verkligen ser till att dessa ungdomar kommer på 

rätt spår. Det kunde man titta lite närmare på. 

Vi behöver ta vårt ansvar. När de här ungdomarna hoppar av ska 

skolhälsan inte släppa taget, utan det ska vara uppföljning. Föräldrarna 

har ansvar, men samhället ska också hjälpa till att stöda så att hjälpen 

finns. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! Dessa elever som vi ofta tappar i gymnasialstadiet 

har ofta redan haft det tungt i högstadiet. Men vad gör man sedan när 

man tappar dem? När de väljer att avsluta skolan då måste man med-

dela någon som är samordnare. Därför lyfte jag upp hur man gjorde i 

Finland, man skrev in i lagen att kommunerna har ansvar och det finns 

en gemensam samordnare som ser till att det händer något. Det är så 

lätt om man vet att ens barn haft det jobbigt i 2-3 månader att man låter 

barnet bli hemma för att få vila lite. Samtidigt måste man ändå försöka 

börja jobba med motiverande arbete och KBT ganska tidigt. Man får inte 

bli för länge hemma för då är det svårt sedan att komma ur den cirkeln. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Eriksson 

Talman! När man är långt ner på talarlistan så är det tyvärr så att mycket av 

det jag hade tänkt ta upp här har redan berörts. Jag tänker i alla fall ta upp 

vissa punkter.  

När det gäller Ungdomens Hus så jag är glad över att landskapsregeringen 

har fattat beslut och även avser att detta ska förverkligas. Det här är en fråga 

som är mycket stor och mycket viktig.  
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När man ser på beskrivningen i budgeten och känner till ärendet så är tan-

ken, som jag har uppfattat det, att flera myndigheter och organisationer ska 

vara under samma tak; AMS, Katapult, Fältarna, Polisen, Ung resurs, Ålands 

hälso- och sjukvårds representanter och FPA m.fl. Det här är en utmärkt idé.  

Principen en dörr för ungdomar blir gällande. Det blir en låg tröskel att ta 

kontakt. Har man funderingar, problem eller bara annars vill träffa männi-

skor så finns alla berörda myndigheter här i Ungdomens Hus. Här kommer 

man att få stora synergieffekter. Det här är mycket viktigt. 

Det här är för att undvika marginalisering, alienation. Som det nämndes i 

tidigare anföranden här så finns det problem med de så kallade hemmalig-

garna. Det är svårt att få kontakt med dem, speciellt ungdomar som varken 

har jobb eller studieplats ska kunna fångas upp via det här systemet.  

Av erfarenhet vet jag att ju tidigare man sätter in samhällets resurser och 

insatser så är det absolut bäst och mest kostnadseffektivt. Allt för att undvika 

utslagning, missbruk och tyvärr också kanske kriminalitet i förlängningen. 

Om en person hamnar i den här negativa spiralen; arbetslöshet, utanförskap 

och kanske kriminalitet så kostar det stora summor för samhället. Personen 

blir en hög vårdkonsument och kanske i sista ändan tyvärr också fängelse, 

detta om man krasst jämför med att vara en god skattebetalare. Det här är 

bara pengar. Den största katastrofen är för individen själv förstås och dess 

anhöriga. Tidigare i debatten har det tagits upp drogmissbruk och sådana sa-

ker. Jag tänker inte upprepa detta. 

Jag anser att Ungdomens Hus har stor potential att ha förebyggande effek-

ter och arbete för att undvika den nyss nämnda situationen.  

Därför är jag mycket glad att landskapsregeringen tar ansvar för de mest 

utsatta i vårt samhälle. Det här är en konkret åtgärd som startar 1.1.2017. Det 

är mycket bra att utbildningsministern driver den här frågan.  

Man kan också göra en parallell till Barnahuset som Ålands polismyndig-

het driver med framgång sedan länge. Jag hoppas och tror att det här blir ett 

bra koncept. Ingen insats är för liten och det är precis vad det här är.   

Ltl John Holmberg 

Tack, talman! Det är glädjande att de senaste två timmarna har det funnits en 

fullständig samsyn kring de problem och utmaningar som har debatterats 

här. Det är roligt, för det här handlar i mångt och mycket om våra barn och 

ungdomar. 

Ålands Gymnasium nyss, fyllda 5 år, börjar mer o mer hitta sina former så-

väl pedagogiskt som ekonomiskt. Den studerande i fokus är ett tydligt ledord 

och det som genomsyrar det dagliga arbetet och processarbetet.  

Utvecklingen inom skolvärlden går snabbt och det gäller inte minst gym-

nasialstadiet. Detta läsår övergick yrkesutbildningen till det europeiska kom-

petenspoängsystemet från det tidigare med studieveckor. Kompetenspoäng-

systemet innebär i korta drag en större betoning på att uppvisa kunskaper 

inom det specifika yrkesområdet.  

Den tidigare praktiken är nu benämnd Lärande I Arbete och dessutom mer 

omfattande. Det betyder ännu större fokus på att LIA platserna är tillräckligt 

många och kvalitativa. Här gäller det att det offentliga Åland och alla sam-

hällsbolag föregår med gott exempel och tar emot studerande. Årskurslösa 

utbildningslinjer är ytterligare något som inom snar framtid kommer att växa 
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fram inom yrkesutbildningen. Flera lärosäten utanför Åland använder sig re-

dan av detta system.  

Sammantaget bör dessa två processer innebära en viss kostnadsminskning 

för gymnasialstadiet. Det kommer även att skapa en större flexibilitet som i 

slutändan gagnar den studerande positivt, oberoende studiestyrka. 

Studieförberedande enheten Ålands lyceum är mitt inne i digitaliserings-

processen, vilket innebär att alla studentprov genomförs digitalt. 

Inom utbildningen gäller det att ha rätt matchning med arbetsmarknadens 

behov. Det gäller även att matcha utbildningen med de utmaningar de stu-

derande har. Dessa utmaningar varierar mycket, men gemensamt är att de 

måste få större fokus. Steget från grundskola till gymnasiet är väldigt stort för 

många, och steget från gymnasiet till vidare studier eller arbetslivet är ännu 

större. Länken grundskola-gymnasialstadium måste vara stark och så trans-

parent som möjlig.  

En utredning som berör den yrkesinriktade specialundervisningen pågår 

som bäst. Ett av syftena med denna är att se hur yrkesutbildningen kan bli 

mer mångfacetterad även för dessa studeranden. Här vill jag poängtera att 

YTP inte är med som en del av den utredningen. 

Att i slutskedet av grundskolan veta vad man ska bli när man blir stor är 

givetvis en omöjlighet. Mognadsgrad och motivation varierar kraftigt mellan 

de studerande och därför är Ålands Folkhögskolas nya linje ett mycket bra al-

ternativ för alla som vill höja sina betyg, mogna ett år, komma underfund vad 

man vill och samtidigt bygga upp sin studiestyrka. Rektor Maria Säll-

Öfverström med övrig personal har verkligen byggt upp ett starkt komple-

ment till övrig åländsk utbildning. Att välja nya linjen ett år och sedan vida-

restudier kan många gånger vara ett bättre alternativ än att påbörja en yrkes-

linje man egentligen inte är intresserad av. 

Fru talman! Speciellt den psykiska ohälsan bland ungdomar är något som 

syns tydligt i Ålands Gymnasium. Även den fysiska ohälsan blir mer o mer 

påtaglig och är givetvis ett problemområde vi måste vara proaktiva inom och 

ingår i länken mellan grundskola-gymnasiet som jag redan nämnt.  

Avslutningsvis vill jag ge stort beröm till minister Asumaa och övrig rege-

ring som nu förverkligar Ungdomens Hus. Att hitta en plattform där det 

mesta som berör ungdomar är samlat har efterfrågats i många år. Ett Ung-

domens Hus kommer att ha större möjligheter att fånga upp alla som faller 

mellan stolarna och som riskerar att hamna i ett utanförskap och hemmasit-

tande. Antalet ungdomar detta berör är ofattbart stort för att vara på lilla 

Åland. Skulle vi under de tio senaste åren plockat bort en avgångsklass från 

årskurs nio får vi ungefär den mängd ungdomar detta berör. Det är även svårt 

att föreställa och beräkna allt negativt som uppstår i följderna av detta.  

Ungdomens Hus är en liten ekonomisk satsning med tanke på kostnaderna 

som uppstår när någon hamnar snett. Det är dock en stor medmänsklig sats-

ning helt i linje med regeringen Sjögrens sätt att se på Åland. Ungdomens 

Hus kommer att bli ett kitt som täpper igen de farliga springorna som man 

annars riskerar att falla igenom.  

Kort vill jag också nämna den utredning som kom upp tidigare här i debat-

ten kring den yrkesinriktade specialundervisningen. Som jag sade i en replik 

så är ingenting beslutat kring någonting. En utredning syftar till att vara klar 

vid årsskiftet. Man vill hitta modeller på hur de studerande som går den yr-

kesinriktade specialundervisning ska få större valfrihet och flera möjligheter 
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att utbilda sig inom de områden som man verkligen vill utbilda sig inom. Det 

medför att när man är klar med sina studier så har man större chans att jobba 

med det som man verkligen vill jobba inom. Det här innebär att det måste 

finnas en individualiserad studieplan som gör att man kan gå in i en trapp-

stege. Man kan ta ett trappsteg ner när studietakten är lite för tuff och man 

kan också ta ett trappsteg upp när man har mognat och tycker att man kan gå 

vidare. 

Syftet med utredningen är som sagt att skapa en bättre skolvärld för alla 

våra barn och ungdomar, även de som har lite tuffare. Tack. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! I väntan på att minister Asumaa ska begära ordet och 

svara på några frågor så passar jag på att kanske reda ut en av frågorna 

med ltl John Holmberg. 

Det gläder mig att det känns att den pågående utredningen om yrkes-

inriktade specialundervisning närmar sig den pooltanke som fanns inom 

regeringarna tidigare och jag tror att det är en väldigt bra väg att gå.  

Men vi har en ny situation i år efter förvaltningsdomstolens utslag. 

Alla vitsord, oavsett om de är anpassade eller icke anpassade, är värda 

lika mycket. Det har lett till en ny situation, idag har vi många ungdo-

mar inom Ålands gymnasium som har svårt att klara sig. Det i sin tur 

har lett till nya behov och nya sätt att hantera undervisningen på. På vil-

ket sätt har man mött detta inom Ålands gymnasium? 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, talman! Situationen kan upplevas som ny, men den är absolut inte 

ny. Det är ungefär samma antal studerande med dessa behov som kom-

mer ut från grundskolan varje år. Skillnaden är att tidigare har de kom-

mit in utan att man egentligen har vetat om vilka problem och utma-

ningar de haft. Nu blir det mera tydligt. 

Den här utredningen strävar också efter att hitta individualiseringen, 

så att de studerande ska kunna få sin egen studieplan och även kanske 

bli integrerade i befintlig utbildning eller vara semiintegrerade. Det är 

detta som är syftet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Tack för en genomgång av de högre utbildningarna och 

målsättningarna med dem i vårt landskap. De är särskilt viktiga och där-

för tänker jag lyfta sjöfartsakademin och särskilt sjöfartsgymnasiet som 

numera har ett samarbetsförhållande med Ålands gymnasium. Hur ser 

ltl Holmberg på den framtiden? Har det fungerat bra hittills? Kommer 

det att fungera bra även om man skulle bolagisera t.ex. högskolan, det 

kan ju bli två olika kroppar då?  

När det gäller att erbjuda studieplatser till dem som kanske inte nöd-

vändigtvis vill sätta sig och läsa så är sjöfarten något som alldeles bok-

stavligen har sett till att detta samhälle har en god standard och därför 

är det någonting som man borde ta hand om. Vad är synen på den en-

klare sjöfartsutbildningen? 
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Ltl John Holmberg, replik 

Tack, talman! Tack ltl Pettersson, det fungerar bra. Tyvärr är söktrycket 

detta läsår väldigt lågt. Jag tror att det idag går 25-26 elever och platser-

na var maximerade till 48. Så tyvärr är söktrycket lågt. Delvis kanske 

man kan söka en orsak i att det idag t.ex. inte finns något internat, vilket 

tidigare har funnits, men också att konkurrensen utifrån har ökat. Det 

känns som att sjöfartsutbildningen är i en liten svacka just nu rent in-

tressemässigt bland ungdomarna. 

Jag ser inte en bolagisering som negativ, tvärtom, jag tror absolut att 

det är positivt.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

 Ltl Igge Holmberg 

Tack, fru talman! Bästa lagting, jag tänker börja med att ge ett förslag till vår 

kulturminister. 

I Sverige har man gjort inträdet till alla statsägda museer helt gratis, det 

gillar jag. Jag gillar historia och kultur. 

Vi behöver inte gå så långt att alla blir gratis med en gång. Jag kommer 

ihåg när jag jobbade som elevassistent och stödperson så tog jag ofta mina 

elever till Ålands museum, som nu heter Kulturhistoriska muséet av någon 

orsak, på tisdagar för då var det gratis inträde. Kanske vi kan införa det igen? 

En dag i veckan kan det vara gratis för dem som vill se på vår kulturhistoria 

men inte har extra pengar att spendera. Bara ett förslag.  

Vad gäller regeringsprogrammet så stöder jag det till fullo. Orsaken till att 

jag kom upp hit till talarstolen är Ålands Framtids budgetmotion nr 10. Stopp 

på åländska bidrag till filmer, eller vad det nu var. Menar faktiskt ledamöter-

na som skrivit under den här motionen att vi ska börja med censur av film-

manus? Är det en politik man vill föra i Ålands lagting? Tror de att filmma-

kare kommer att skicka in sina manus till lagtinget för att bli godkända? Vem 

ska bestämma vilka kvalitetskrav som man sätter på filmkonsten? Ålands 

Framtids partiledare? 

Jag erinrar mig en regim som ville skapa en korrekt och god konst, de hade 

även ett namn på dålig, degenererad och urartad konst. Entartete Kunst. Det 

är tyska, Entartete Kunst, urartad konst. Under den rubriken hamnade alla 

som inte passade in i historieskrivningen. Sigmund Freud, fader till den mo-

derna psykoanalysen, Ernst Gläser, den berömda violinisten, Erich Kästner 

en poet och barnboksförfattare. Dit hörde målaren Paul Klee, en expression-

istisk man med samhällskritiska målningar. Dit hörde Otto Dix, känd för sina 

oblyga tolkningar av första världskrigets skyttegravar och helvetet i dem. Till-

sammans med författare som Heinrich Mann och Erich Maria Remarque 

brändes deras verk. Pjäser av Bertold Brecht och många andra fick inte sättas 

upp, många andra konstnärer landsförvisades eller sattes i läger. Och det är 

väl dit jag vill komma. Vem bestämmer kvaliteten på konst? Och, framförallt, 

vill vi ens ha någon som gör det?  

Förra veckan valdes en populist som i sin retorik nedvärderat stora delar 

av världens befolkning till ett av de viktigaste ämbetena i världen. 

Nu pratas det den här veckan i lagtinget om att det ska finnas en rätt vision 

i kulturen. Ltl Jonsson fick nästan något religiöst i blicken när han talade om 
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”den finländska historieförfalskningen som fått nästan en kvarts miljon i bi-

drag” igår. 

Jag följer med nyheter, läser tidningar och på nätet och följer strömning-

arna som uppkommit i Polen, Ungern och USA. Jag märker ju att världen blir 

mer och mer populistisk, men jag trodde det skulle dröja lite längre än en 

vecka efter populismens seger i USA innan lagtinget fick motioner som är en 

direkt fortsättning av kontrollen av konst i tredje riket. Entartete Kunst, ur-

artad konst. Det är skräpprat, det finns ingen konst som urartat. Det kan fin-

nas konst som man tycker om och konst man inte tycker om, men det finns 

inte fel och rätt konst. Tack. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Ltl Holmberg kritiserade Ålands Framtid för budget-

motion nummer 10 där vi skriver i vår kläm; ”under året införs tydliga 

principer om villkor och kvalitetskrav för beviljande av produktions-

stöd för filmproduktioner på Åland”. Min kollega Axel Jonsson motive-

rade orsaken. Vi anser att allmänna medel som går till filmkonst som 

produceras på Åland ska vara på svenska. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Jag tycker att det är lite fascinerande att Ålands Framtid börjar använda 

samma retorik som sannfinländarna. När sannfinländarna tillträdde så 

ville de se mer finsk konst som skulle få stöd, men inte konst som inte 

var fosterländsk. Här har man tala lite om att kaka söker maka.  

I vårt regeringsprogram står: ”Kulturens rätt att verka fritt är central 

för en öppen demokrati och genom konstarterna kan många uttrycka 

sin åsikt och delta i det offentliga samhället”. Det är ord som jag är vil-

liga att kämpa för. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, fru talman! Jag tycker absolut att det ska vara fritt fram att välja 

vilken film man ska producera, vilken konst man ska köpa in, men nå-

gonstans måste jag lite hålla med i budgetmotionen. När jag satt och tit-

tade på den här filmen som jag tror att det hänvisades till så satt jag nog 

lite grann och störde mig på att de pratade finska, för det ger fel bild av 

vilket språk vi har pratat i alla tider på Åland. Om det nu handlar om att 

samhället ska ge medel för att producera en film på Åland så tycker jag 

faktiskt att det ska vara på svenska. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Jag vidhåller att lagtinget definitivt inte ska blanda sig 

i vad som är bra och dålig konst eller bra och dålig film. Det måste vara 

upp till dem som skapar detta. Sedan kan man alltid debattera, vilket 

man har gjort efteråt, huruvida det är en sanningsenlig framställning.  

Men nog finns det ju mycket annat som har framställts med stöd av 

Ålands lagting som inte varit helt historiskt korrekt, även sådant som 

har gynnat den åländska självbilden. Jag tror att vi i lagtinget ska vara 

väldigt försiktiga med att ge order om vad folk ska producera. 
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Britt Lundberg  

Tack, fru talman! Jag önskar väldigt varmt att minister Asumaa skulle begära 

ordet och komma med några svar på de frågor som jag ställde i det förra an-

förandet, för nu kommer en lång rad frågor till. 

 Jag kan repetera de frågorna som hittills bara har förbigåtts med tystnad. 

Förändringen efter förvaltningsdomstolen har slagit fast att vitsord i anpas-

sade lärokurser är värda samma som alla andra vitsord i den traditionella 

undervisningen, vilket har gett en ny situation i den traditionella undervis-

ningen i Ålands gymnasium idag. Vilka insatser har lagtinget mött upp för 

detta? 

Regeringen skriver att det ska utvecklas en struktur för individuella studie-

vägar ett flexibelt årskurslöst system. Betyder det nu att man kan ersätta sy-

stemet med dubbel examen? 

Nu, fru talman, fortsätter jag vidare med frågor som jag hoppas att både 

lagtinget men framförallt också Ålands folk kan få lyssna på svaren, så att inte 

allt sker bakom stängda dörrar i utskottet.  

När det gäller vidare studier så är Sverige i färd med att ändra antagnings-

förfarande. Vad kommer det här att betyda för våra åländska studeranden? 

Behöver vi ändra i våra läroplaner för att våra studerande ska behörighet? 

Jag vet att moderaterna har varit otroligt aktiva och intresserade av under sin 

ministerperiod inom kultur och utbildning. Jag hoppas att det arbetet bär vi-

dare frukt. Det är mycket viktigt att det här skulle finnas med i utbildningspo-

litiken för 2017. 

Herr talman! Vi har också tre motioner som direkt och indirekt berör vår 

högskola. Regeringen skriver i sitt handlingsprogram att högskolan ska bola-

giseras men hittills har inget aviserats i budget och för 2017 finns heller 

ingenting med. Varför det?  

Vi föreslår i budgetmotion nummer 34 2016-2017 att arbetet med att bola-

gisera högskolan ska genomföras 2017.  

Vidare så erfar vi att det på Åland både inom förvaltningen och utanför 

finns ett behov av ökad kunskap om Ålands självstyrelse och vår åländska 

lagstiftning. Vi föreslår därför i budgetmotion 28 att kurser i Ålands juridik 

ska införas i Ålands högskola.  

Arbeta och bo på Åland är ett gott projekt med ambitionen att få inflytt-

ning och återflyttning till Åland. I budgetmotionerna nummer 31 och 35 före-

slår vi att projektet ska utvidgas till att även omfatta studier på Åland. Ålands 

högskola är en bra motor för Åland och för att få välutbildade ålänningar 

både redan på Åland bosatta men också för att få ökad inflyttning av kompe-

tenta krafter. 

Fru talman! Barn, unga och unga vuxna läser allt mindre och internation-

ella undersökningar visar att läsförmågan bland barn och unga har försäm-

rats. Vi anser att det är oroande eftersom god läsförmåga har stor betydelse 

både för individen och för samhället som helhet. Landskapsregeringen avser 

att samordna insatser för läsförmågan och samordna och synkronisera lag-

stiftning och fortsätt satsa på läskonditionspasset. 
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Allt det här är säkert bra men det vore intressant att höra vilka insatser 

som ska samordnas och framförallt vad det rör sig om för lagstiftning som 

ska synkroniseras. Kan ministern berätta om vad det är för lagstiftning? 

Om regeringen inte har det helt färdigt vilka koordinerade insatser man 

vill göra så vill vi från centern passa på och fördjupa insatserna och föreslå en 

läsdelegation som kunde vara den samordnade insatsen. En läsdelegation 

skulle ha som uppgift att kartlägga och samordna läsfrämjande insatser inom 

skola, kultur, idrott och föreningsliv. Uppdraget kunde vara att ge alla barn 

och ungdomar mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och 

lustfyllda läsupplevelser. 

Så några ord om grundskolan, fru talman!  Vi vet att antalet elever med 

anpassade lärokurser är högt på Åland och att elever med särskilda behov ut-

kristalliseras i tre olika grupper; de med beteendeproblematik, de med kogni-

tiv problematik och de som lider av psykosocial ohälsa. Från skolhåll önskas 

att en omorganisering och en omfördelning av arbetsuppgifter och ansvars-

områden görs mellan socialomsorgen, ÅHS och skolan. Är något sådant ar-

bete igångsatt? 

I skolvärlden efterlyses också målbeskrivningar för vitsordet 5. Man behö-

ver en gemensam beskrivning för vad som minst krävs för att man ska vara 

godkänd i skolan. Idag finns inte det. Det finns inte med i budgeten för 2017 

men kan ministern tänka sig att tillmötesgå det önskemålet? 

Det upplevs också som relativt stressigt i skolan. En tanke kunde vara att 

fundera på om timplanen behövs och om dess upplägg idag är den bästa för 

eleverna eller om man borde få mer flexibilitet till skolan och ge utrymme till 

exempel för mer rörelse? Är det något som finns med i översynen av grund-

skolelagen? 

Alla har rätt till en intressant skolgång. Barn med autismdiagnos blir ofta 

missförstådda för att det inte finns tid och resurser i den traditionella skolan 

för att lära känna eleven tillräckligt för att kunna utkristallisera de starka si-

dorna och skapa verktyg för att stärka de som är svagare. Allt för att eleverna 

ska kunna fungera på bästa sätt i den traditionella undervisningen. Vi föreslår 

därför i budgetmotion nummer 30/2016-2017 att en utbildningsinsats görs 

så att resurser samlas för dessa elever med autismdiagnoser och att de får 

under en begränsad eller längre tid stöd i att utveckla sina färdigheter och 

som även ger föräldrarna stöd i hur de kan stötta sina barn. Idag känner 

dessa barn ofta att de misslyckas i skolan, orsaken är att varken personal eller 

föräldrar riktigt kan möta deras behov. Tack, fru talman.  

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, fru talman! Det gläder mig att även ltl Lundberg lyfte upp proble-

matiken med meritvärderingsgränsen som nu höjs för våra åländska 

elever som planerar att studera på universitet i Sverige. Detta planerar 

man att införa redan till hösten 2017, man höjer gränsen från nuvarande 

9,5 till 9,75 och det är förödande för många som redan har planerat och 

nu inte har en möjlighet att göra skillnad.  

Jag hoppas att ltl Lundberg i egenskap av Nordiska rådets president 

nu drar i varenda liten kontakt hon har lyckats få inom det här området 

så att vi kan mota Olle i grind så att detta inte genomförs.   
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Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Det gör jag gärna efter att jag vet att ministrarna emellan 

har haft personliga kontakter. Det är väldigt dåligt för utvecklingen att 

ta kontakt och tala om frågor där man har förbigått ministern. Vi ska 

komma ihåg att det sitter i parlamentariker i Nordiska rådet. Det är mi-

nisterrådet och samarbetsministern som har det yttersta ansvaret. 

Framförallt kan utbildningsministern ta kontakt efter plenum här idag 

och diskutera de här frågorna vidare om det inte har gjorts redan.  

När det gäller meritvärderingssystemet så önskar jag och hoppas, 

men jag har inte fått något svar ännu av ministern, att skrivningen om 

att man ska kunna ge individuella planer och se över de individuella be-

hoven för alla studeranden att det är en del i den rätt som varje barn, en-

ligt lag, har till att få en individuell studieplan. De ska kunna få tillräck-

ligt med engelska, svenska och naturvetenskapliga ämnen för att direkt 

ha en behörighet. På det viset skulle man kunna lämna dubbelexamen 

som är ett ganska komplicerat system och som inte ger någon automa-

tisk behörighet till Sverige. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Ltl Britt Lundberg radade upp ungefär 20 frågor och 

jag har 56 sekunder på mig från och med nu, så jag tänker svara på två 

frågor.  

Vad gäller kursutbudet i Ålands juridik så inom öppna högskolan un-

der 2015 har det erbjudits kurser; Territorial Autonomi as a tool för Di-

versity Management, lessons för the Ålands example, som har utvecklats 

av fredsinstitutet. Tanken är att detta skulle kunna vara del av ett paket. 

Högskolan äskade om att starta en åländsk juridik kurs redan 2015 i sin 

budget. Men i den regeringen, som Lundberg också satt i, så fick högs-

kolan nej, säkert på grund av kostnadsskäl för de äskade om 40 000 

euro. Jag vet inte varför man inte tog in detta i högskolans kursutbud?  

Ltl Britt Lundberg, replik 

Jag uppfattade att detta var svar på en av frågorna. Jag listar frågorna 

väldigt gärna så att ministern har möjlighet att begära anförande och 

besvara resterande frågorna. 

När det gäller Ålands juridik så är det främst riktat till dem som arbe-

tar inom offentlig förvaltning, t.ex. för att kunna fördjupa sig i den 

kommande sociallagstiftningen, men också i många andra lagstiftningar 

där vi på Åland i förhållande till vår omvärld har avvikande lagstiftning. 

Det skulle vara oerhört värdefullt både för vår egen förvaltning, andra 

offentligt anställda och för privat anställda om man kunde skaffa sig den 

kompetensen via högskolan. 

När det gäller utbildning om den åländska demilitariseringen och 

autonomin så är det också förstås väldigt intressant men det kanske rik-

tar sig mot en annan grupp. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl John Holmberg, replik 

Tack, fru talman! När det gäller studerande som går ut från grundskolan 

med anpassning eller andra utmaningar så är antalet elever hyfsat sta-

tiskt år från år. Det som händer nu till kommande läsår är att kvotering-

en ändras. Tidigare har lärarna i skolan gjort en bedömning av de stu-

derande och på den grunden har man kommit in via en kvot. Detta tas 

bort, istället kommer man att få söka precis som vem som helst. Det 

kommer att finnas en kvotering där ett visst antal platser är vikta för 

dem som behöver anpassning. 

Det är viktigt att från och med nu kommer det att bli oerhört proble-

matiskt att klara av utbildningen om man inte får individualiseringen 

och integreringen att fungera. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Ja, jag känner mycket väl till det nuvarande systemet. Det 

intressanta är vilka insatser man gör för att kunna möta det kommande 

systemet. Det är en verkligen prioriterad och otroligt viktig politisk fråga 

att föra diskussioner och skapa medvetenhet kring. Frågan är även 

kopplad till den skyldighet Sverige har och den garanti de har gett för att 

stöda Åland i det svenska språket och den svenska kulturen.  

Jag tolkar också ltl Holmbergs svar som att det faktiskt är ett arbete 

på gång att man ska anpassa läroplanerna nu snarast för antagningen så 

att det närmar sig det svenska systemet och att man kan lämna systemet 

med dubbelexamen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack, talman! När vi ifrån oppositionen ställer frågor till regeringsbänken så 

gör vi det av en anledning. Det är därför att de svar som vi vill ha inte finns i 

budgeten. Jag tycker att det vore klädsamt om landskapsregeringen verkligen 

försöker ge oss de svar som vi frågar efter. Vi frågar inte för att vi vill krångla, 

utan vi frågar för att vi vill veta. Vi ska också kunna vara med från vår sida 

och bygga samhället vidare. Jag ville inleda med detta för jag tycker emel-

lanåt att tonen här kanske inte är riktigt klädsam för ett parlament. Jag säger 

inte vems fel det är, men jag säger att vi tillsammans ska försöka hålla en god 

ton här, jag tycker att det är viktigt. 

Nu till det som jag vill tala mest om; sjöfartsutbildningen på Åland. Jag har 

ju själv ett förflutet som lärare vid nuvarande högskolan på Åland, inom sjö-

farten. Det som jag hör här i debatten och det som jag följer med på sidan 

om, det bekymrar mig faktiskt lite.  

Vi har stolta sjöfartstraditioner som har byggt vår välfärd här på Åland och 

vi behöver nog alla tillsammans hjälpas åt nu för att inte bli efter. Jag tror 

nämligen att vi håller på att tappa greppet.  

Vi har en högskola med kvalitativ utbildning. Vi har gett sjösäkerhetscent-

rum som är ganska unik när det gäller utbildningen som ges där. Vi har ett 

fantastiskt skolfartyg och vi har en gymnasieskola som har en specifik sjöfart-

sinriktning. Alla de här fyra sakerna måste naturligtvis arbeta tillsammans 

för att det ska bli så bra som möjligt. Trots det så vet jag att antalet sökande 

till sjöfartsutbildningarna minskar, vilket även bekräftades här i ett tidigare 
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anförande av ltl Holmberg. Det är inte bra att antalet sökande går ner. Det 

som inte heller är bra är att de rederier som har Åland som hemmahamn, 

Mariehamn eller någonting annat, alltmer tvingas söka sig bort från Åland för 

att kunna få en adekvat sjöfartsutbildning. Jag tänker speciellt på de kurser 

som STCW kräver vad gäller radarkompletteringen. Jag tror att ltl Holmberg 

också lyfte upp detta. STCW har specifika krav på sjöfarten. Vi som sitter här 

har ett alldeles särskilt stort ansvar för att sjöfarten ska ges de bästa möjliga 

förutsättningarna för att kunna verka vidare och för att fortsättningsvis vara 

ett av de tunga lokomotiv som drar landskapet Åland framåt, speciellt vad 

gäller ekonomin. 

Därför kommer jag från min sida att stöda alla de satsningar som man be-

höver göra, speciellt på radarsimulatorer och på annan verksamhet, så att vi 

återigen kan ta steget fram och ha en kvalitativ utbildning. Om vi dessutom 

skulle lyckas att göra det i ett nära samarbete med det privata näringslivet, 

vilket jag finner ganska svårt att göra i dagsläget med tanke på de satsningar 

som det privata näringslivet har gjort i omkringliggande regioner, men om vi 

skulle klara av det så en fjäder i hatten till landskapsregeringen. Tack. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Det skär på något sätt i den åländska folksjälen om sjö-

fartsutbildningen inte är attraktiv och inte går bra. Vtm Thörnroos har 

nog betydligt mycket mera kunskap i det här ärendet än vad jag har, 

men jag har förstått att till stor del utbildas många däcksbefäl in i ar-

betslöshet eller får mycket lägre tjänster än vad man har utbildning för. 

Kan vtm Thörnroos filosofera lite hur vi skulle kunna lösa den här till 

synes onda spiralen? 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Frågeställningen är komplex. Jag tror inte att det finns 

något enkelt svar. Vi ska komma ihåg att sjöfarten är internationell. Den 

tiden när man explicit kunde segla mellan stranden och vassen eller ka-

jen och vassen, som man brukar säga, den tiden är förbi. Man måste helt 

enkelt våga satsa på sjöfartsutbildningen och veta att den är internat-

ionellt gångbar, att det alltid kommer att finnas ett arbete men kanske 

inte precis hela tiden i hemmavattnen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Tack, talman! Jag tänker faktiskt fortsätta med sjöfartsutbildningen trots att 

det inte riktigt var planerat. Jag tänker upprätthålla mig lite i samma sam-

manhang som jag förde ett kort replikskifte med ltl Holmberg tidigare. 

 Ja, man säger att det är något färre sökande till sjöfartsutbildningen, men 

det är inte riktigt hela sanningen faktiskt. Man hade 48 platser till årets ut-

bildning när vi bara pratar om sjöfartsgymnasiet. Man gjorde ett gott arbete 

med att åka runt på mässor. Man gjorde som man alltid tidigare har gjort och 

intresset var stort fram tills dess att det visade sig att här finns ingenstans för 

folk att bo. 

Vi har alltså byggt in ett dilemma, vi erbjuder fantastiska studiemöjligheter 

men vi har tagit bort internatet för elever 18 år. Vi har gjort det bra på ena si-
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dan och dåligt på andra och det borde vi lära oss något av och framförallt 

hantera. Jag skulle gärna sett skrivningar i budgeten kring just detta feno-

men. 

Det är ju alltid bra att söka goda exempel. Det finns ett alldeles otroligt gott 

exempel i Öckerö, en liten bit utanför Göteborg. De har ett sjöfartsgymna-

sium som varje år lockar cirka 300 elever. De har inga bekymmer uppfylla 

varenda plats. De har hur många sökande som helst och de tvingas alltid att 

tacka nej till mängder av sökanden. De har sett till helhetslösningar, en bra 

utbildning och ett boende som känns tryggt även för folk som ännu inte är 18 

år. Jag rekommenderar varmt ett studiebesök dit. Skolan grundades 1999, då 

när den åländska sjöfartsutbildningen kanske redan hade fyllt 100 år. Man 

har ingen nytta av sin tradition om man inte använder den. Detta är väldigt 

viktigt. 

Det slutade med att 42 elever antogs till våra 48 platser. De som for runt 

till dessa mässor så vittnar alla om samma sak, eftersom vi inte hade ett vet-

tigt boende så blev det aldrig ett alternativ och då är man borta till och med 

innan valet ska göras. 

30 elever kom hit, men 4 elever bytte sedan till andra linjer. I detta nu har 

vi 26 elever som utbildar sig i denna näring som erbjuder ett otrolig brett och 

internationellt arbetsfält och i stort sett helt obegränsade avancemangsmöj-

ligheter för den som inte räds att även lämna Åland och söka sin lycka utan-

för.  

I det här sammanhanget får jag en känsla av att en bolagisering av denna 

skola är alldeles nödvändig för att man ska tydliggöra och stimulera skolan 

att åka runt och hitta dessa elever. I de verksamheter som man bolagiserar så 

kan man se det blir ett annat driv i organisationen.  

Skolan kunde då på ett annat sätt faktiskt också satsa på ett internat som 

skulle göra det möjligt att erbjuda ungdomar boende. Vi har så många gånger 

sett att den sociala kontrollen på Åland erbjuder perfekta möjligheter för att 

ha tidernas internat och det ska vi inte släppa till göteborgarna, tack.  

Minister Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Ltl Pettersson framförde fina och goda exempel, det är 

alltid trevligt. Man vet att det finns skolor som har bra utbildning och de 

ska man lära sig av och det är som i vilken sport som helst. Det som man 

kan kopiera så gör man, precis som Apple gör med sina produkter. Vi 

ska sätta det bakom örat och det gäller yrkesgymnasiet också. Det är 

som ledamoten säger, det är hela paketet som gäller, allt från boende, 

till en god utbildning och till en modern simulator. Det första steget gör 

vi nu med att uppgradera simulatorn, det har tagit några år men bättre 

sent än aldrig. Vi gör detta med all kraft. 

Vad gäller bolagisering så är det arbetet igång och vi utreder för- och 

nackdelar med det. Den gruppen kommer att tillsättas. Jag tror också att 

det är den vägen, genom externa resurser, som vi i fortsättningen kan 

utveckla utbildningen inom högskolan. Annars blir det en behovsbudge-

tering där man inte kommer någonstans. 

Talmannen 

Tiden är ute! 
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Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! När det gäller att utreda nackdelarna med bolagisering så 

går det väldigt snabbt. Jag kan direkt nu säga att det finns nästan inga 

nackdelar och därmed är den utredningen över, lite skämtsamt sagt. 

Det visar sig att när Öckerö har gått in för helhetstänket så kan de i 

stort sett koppla allt de gör till just sjöfarten. De har naturvetenskap, 

samhällsvetenskap och sedan har man dessutom sjöfartsprogrammet för 

däck och maskin. 

Simulatorn är nödvändig och bra och den ser till att vi alltid är på 

topp när det gäller framtiden. Men om vi inte har vegetationen i skick så 

kommer vi att ha världens finaste sjöfartssimulator men inte så många 

elever. Av det skälet så brådskar detta lite. Jag tror antagligen att det sit-

ter ihop; bolagiseringen och en utbyggnad av internatverksamheten.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Bert Häggblom 

Tack, fru talman! Jag tror att finansutskottets ordförande har fått tillräckligt 

med vägkost i den här debatten.  

Jag vill fortsätta med det som ltl Pettersson tog upp. Jag hoppas att mi-

nister Asumaa har vidtagit eller kommer att vidta åtgärder när det gäller sjö-

kaptensutbildningen så att inte våra ungdomar far till Åbo eller Göteborg och 

fortsätter studera som man har gjort. Vi har elever som inte vill gå på den 

åländska utbildningen eftersom det blir mycket längre på Åland. Under året 

bör det vidtas sådana åtgärder så att vi kommer bort från det. Vi behöver inte 

locka hit andra, vi ska också se till att ålänningarna själva är kvar här. 

Men det var egentligen inte därför som jag begärde ordet. Jag begärde or-

det för att ta upp frågan om återflyttande, om det på minister Asumaas bord 

eller vems det är. Vi har många utflyttade ålänningar där kanske en eller två 

generationer har bott utanför Åland och de kanske vill flytta tillbaka till 

Åland. Problemet uppstår när de vill ha hembygdsrätten tillbaka. Svenska 

medborgare måste idag göra ett prov och sitta timtal på högskolan för att 

göra provet och visa att de kan svenska. Det räcker inte med intyg från 

svenska skolor, utan den finska lagstiftningen kräver idag att man ska klara 

provet. Från åländsk sida är det inte acceptabelt. Vi måste jobba på det dels 

mot riksmyndigheterna. Ålands riksdagsledamot har haft upp detta i riksda-

gen, men det var för liten fråga för att man skulle ändra lagen. Jag tycker inte 

att det är en för liten fråga. Det är en viktig sak för Åland. Vi ska inte vända 

ryggen åt dem som kan svenska så att de inte får hembygdsrätt, för det vill de 

ha. Vi har också många svenskar som vill flytta till det svenska Åland. Vi har 

en dragningskraft tack vare att vi kanske är mer svenska än Sverige, vi har ett 

tryggt samhälle och många äldre kommer hit och vill bosätta sig på Åland. De 

vill flytta totalt från Sverige. Där behöver man nog ta tillvara detta på ett 

bättre sätt. De vill ha hembygdsrätt när de har fått finskt medborgarskap. 

Men för att få finskt medborgarskap så måste det visa att de kan svenska. 

Detta bör ni titta på. 

Vi har en motion om att man bör satsa på att få återflyttare tillbaka till 

Åland. 
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Ltl Igge Holmberg tog upp att vi som skrev under motionen, att åländsk 

kultur ska vara på svenska, är populister. Det var inte bara oppositionen som 

Holmberg ansåg vara populister. Finans- och näringsutskottets ordförande 

Tage Silander sade också det tydligt i sitt anförande att det skulle vara på 

svenska, om jag uppfattade honom rätt. Även ltl Holmberg-Jansson sade det. 

Vad menar ltl Holmberg med ordet populist? Är det för att vi håller på det 

åländska eller vad? Det är ett skällsord där man vill nedvärdera oss här i lag-

tinget som inte har samma åsikt som ltl Igge Holmberg. Utvecklingen i sam-

hället från socialdemokratiskt håll är att man hela tiden försöker göra oss 

onda och vi ska egentligen inte få finnas till. De som håller med ltl Igge 

Holmberg är goda. Jag vänder mig mot det sättet att argumentera. Jag accep-

terar socialdemokraternas politiska åsikter, de ska högaktas, men socialde-

mokraterna ska också respektera andras åsikter! Tack, fru talman! 

Ltl Tage Silander, replik 

Fru talman! När det gäller konstarten film så vill jag bara tillägga att den 

konstnärliga friheten förstås inte ska begränsas. Men om man avser att 

visa på någonting särskilt, dvs. hur det åländska samhället ser ut vid en 

viss tid så är det ett rimligt krav att också göra det ur språklig bemär-

kelse. Vi har väl, vad jag vet, alltid pratat svenska på Åland. Det ger en 

bättre bild av vårt samhälle om vi också pratar svenska här. Jag hör ju 

till dem som har svårt att se en amerikansk film där t.ex. tyskarna pratar 

engelska. Det känns inte riktigt äkta. Det är nästan samma sak. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Där finns en samsyn. Den kulturella friheten ska inte 

tas ifrån någon. Om någon fri kulturutövare skriver dåligt om socialde-

mokraterna eller om obunden samling och sätter det på väggen så ska 

ingen gå och säga att den måste ta bort det. Sådant översitteri ska vi inte 

acceptera. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Britt Lundberg  

Fru talman! Det känns inte som så mycket debatt i de här utbildningsfrå-

gorna. Det är mera en lång rad med envägstal. Med respekt för Ålands lagting 

och det åländska folket så borde man få mera information än det som står i 

budgeten när det frågas efter. Vi får hoppas att det ännu finns en öppning för 

det. 

Fru talman! Arbetet för att säkra TV-utbudet på Åland och tillgång till 

play-funktioner förbigås med tysthet i budgeten för 2017. Vi föreslår i BM 29 

2016-2017 att det under året läggs särskild vikt vid upphovsrättsliga frågor 

och möjligheterna för ålänningarna att ta del av hela det svenska TV-utbudet.  

Ett sätt att föra frågan framåt kunde vara att sammanföra Sveriges och 

Finlands regeringar och föreslå att Sverige, med hänvisning till överenskom-

melsen om att värna det svenska språket och garantera tillgången på svensk 

kultur, förhandlade för Sverige inklusive Åland om upphovsrätter. Att det på-

går ett arbete både nordiskt och på EU-nivå är inget hinder för att agera från 

åländsk sida. Tvärtom, ålänningarna har väntat länge nog nu och skulle vara 

förtjänta en lösning på frågan.  
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Så om arkivet fru talman. Som jag redan nämnde i replikskiftet så vore det 

spännande att höra mer om det jämställdhetsperspektiv som arkivet beaktar. 

Jag uppfattade av minister Asumaa när man vill digitaliserar så skulle det 

vara en större tillgång för både kvinnor och män. Det skulle också vara intres-

sant att höra var man drar den slutsatsen. 

Ytterligare har vi ju ett lagtingsbibliotek och ett museibibliotek i våra verk-

samheter som båda fyller viktiga funktioner och som upprätthåller hög kvali-

tet men för en rätt så begränsad intressegrupp och som av den orsaken 

kanske inte är de mest frekvent besökta. Arkivet har, som jag nämnde i re-

plikskiftet, i snitt fem besök per dag om jag räknat rätt. 

Lagtingsbiblioteket och arkivet är lokaliserade nära varandra efter om-

byggnaden och jag undrar hur ministern skulle ställa sig till om vi för att öka 

tillgängligheten för ålänningarna skulle samarbete kring receptionen? 

Fru talman! Visst är det fantastiskt med tre Ålands producerade produkt-

ioner på Alandica inom drygt en månad. Tänk vilken kan det vara för att få 

detta hus förverkligat! Jag blev så glad att vi orkade stå emot alla domedags-

profetior och det motstånd som framfördes. 

Kultur och idrott är fantastiskt, det ger ett rikt liv och det är också sam-

mansvetsade för människor. Vi borde också vinnlägga oss om samarbeten, 

både på nordisk och på europeisk nivå.  

I det nordiska samarbete finns en nordisk kulturfond som i samarbete med 

andra kan ge stora möjligheter för det åländska kulturutbudet. Det går säkert 

att göra något spännande med pilgrimsleden över den åländska skärgården 

till Trondheim och initiera ett kulturellt projekt kring detta.  

Ålands musikinstitut har distansundervisning med möjlighet till musice-

rande i exakt samtid. Det kunde också ge nya möjligheter och nya pengar till 

Åland. Skärgårdens spelmansmusik och också den övriga folkmusiken på 

Åland har garanterat grupper att samarbeta med runt om i Norden. 

Åland har en ledamot i styrelsen för den nordiska kulturfonden. Det vore 

väldigt viktigt och bra om man från åländsk sida skulle sammanföra ålän-

ningar och olika nordbor för att på det här sättet arbeta för att få mera kultur 

och också mera resurser till kulturen på Åland. Tack, fru talman. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Tack, fru talman! Som ansvarig minister för radio- och TV-frågorna tän-

ker jag klargöra lite angående upphovsrättsfrågorna som ltl Britt Lund-

berg förtjänstfullt lyfte fram. 

Under den här budgetprocessen har jag lärt mig någonting mycket 

viktigt och det är att landskapsregeringen kan arbeta och agera i många 

olika frågor, fast vi inte har skrivit ut det i budgeten exakt tydligt.  

Under det gångna året har vi haft ett flertal samråd med utskottet 

som de facto haft de här frågorna på sitt bord. Vi har även valt att lyfta 

olika direktiv från EU i de här frågorna. Från landskapets sida gör vi 

vårt yttersta för att ålänningarna ska kunna ta del av radio- och TV-

utbud på svenska och det ämnar vi även att fortsätta med. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Tack, fru talman! Det var intressant att höra vad som har gjort hittills. 

Det skulle vara mera intressant att förankra i lagtinget vilka mått och 

steg man avser att ta under 2017 med målsättningen att få den här frå-
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gan i hamn. Det är ju väldigt viktigt att man i en budget har mål för sin 

verksamhet och samtidigt beskriver vad de ska innehålla så att man 

också kan utvärdera verksamheten när året är slut. Har man använt 

pengarna och har man budgeterat rätt så att man har kommit fram till 

sina ambitioner? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack, fru talman! Jag håller med minister Nordberg om att mycket görs 

just nu. Vi ska komma ihåg att vi inte är ensamma om att ha de här pro-

blemen runt om i Europa. Det finns massor med små minoriteter och vi 

har mycket att lära av dem t.ex. Vallonerna i Belgien som är som Asterix 

och hans galler, men nu fick de nej till Ceta till exempel och det sätter 

lite käppar i hjulet. Men samma sak med tv-frågor, den tyska minorite-

ten har lyckats. Vi ska ta reda på hur de har gjort och andra små region-

er. Det är en gordisk knut som är svår att lösa, men det ska nog gå. Med 

VPN-tunnlar osv. så kan man ju också komma runt de här reglerna. Vi 

måste vara lite påhittiga och tänka nytt och utanför boxen.  

Ltl Britt Lundberg, replik 

De regioner som jag känner till att har tillgång till utbud från en annan 

nation så bygger det utbudet på en överenskommelse mellan nationer-

na. Det följer exakt det förslag som jag hoppas att regeringen nu tar till 

sig och tar kontakt med de båda regeringarna för att diskutera den här 

frågan och förhoppningsvis få den i mål. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Därmed är debatten om utbildnings- och kulturavdelningen avslutad. Vi övergår till 

diskussion om näringsavdelningens förvaltningsområde. 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Tack, fru talman! Äntligen har vi kommit fram till näringsavdelningen. 

Att Åland har full sysselsättning och en fungerande arbetsmarknad är det 

viktigaste av allt. Att människor har arbete eller annan värdefull sysselsätt-

ning är avgörande för självkänsla, försörjning och det ger samhörighet och 

arbetsgemenskap. Det är också viktigt för att ett samhälle ska fungera och 

skatterna flyta in.  

I riket kostar arbetslösheten idag 6 miljarder euro, lika mycket som staten 

lånar. Det är inte hållbart, inte alls.  

På Åland finns också arbetslösa och under nästa år satsar landskapet och 

AMS särskilt på långtidsarbetslösa – idag 134 personer – och andra personer 

som haft svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vi gör det genom att pröva 

en ny metod; genom att upphandla arbetsplatser där Ams betalar en del av 

lönen – en typ av socialt företagande – i en åländsk skepnad som passar våra 

behov och vår arbetsmarknad. Det är viktigt att alla kan delta efter förmåga 

också personer med funktionsvariationer, unga och arbetssökande med annat 

språk och medborgarskap. Arbete och språk är de viktigaste integrationsfak-

torerna av alla. Att det åländska näringslivet går bra i relation till riket – vil-
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ket visar sig i en stark flitpeng och det är något att vara mycket stolta över. Att 

landskapet arbetar med digitalisering, utveckling och hållbar utveckling till-

sammans med näringslivet och företagen är bra, för vi är för små för att gå åt 

varsitt håll.  

Ålands näringsliv driver idag långvariga EU-finansierade projekt för entre-

prenörskap, Starta eget-rådgivning, utveckling av framtidens företag, ser-

vicehöjning inom serviceyrken som idag utbildar flera hundratals ålänningar. 

Ålands Utvecklings AB och Fastighets AB har många verktyg att stöda företa-

gande. Det som händer över åren är att de flesta arbetsplatser finns i Marie-

hamn med omnejd. Att behålla och skapa nya arbetsplatser i skärgård och 

randkommuner är den stora utmaningen. Därför är skärgårdsnämndens fo-

kus tillsammans med föreningen Företagsam skärgård nu nya arbetsplaster 

och inflyttning. För att stärka förutsättningarna för livet i skärgården satsar vi 

på ett kvalitetshöjande Central Baltic projekt för serviceutveckling och kvali-

tetshöjning av gästhamnarna. Vi ökar stödet till livsmedelsbutikerna i skär-

gården. Utan livsmedelsförsäljning försvåras vardagen än mer i skärgårdsby-

arna. Det här är en konkret regionalpolitik som är ytterst konkret och som 

gynnar alla.  

Även kampen för fortsatt fiskevård och fortsatt utplantering av fiskyngel, 

via fiskodlingen i Guttorp vars verksamhet nu fortsätter, hjälper skärgården 

med starka fiskstammar och förutsättningar för yrkesfisket, de som har fisket 

som bisyssla i skärgården och även för fisketurism. I den nya livsmedelsstra-

tegin sammanför man både de blåa och gröna näringarna, vilket är ett nytt 

grepp och där finns ett mervärde att utvinna både för fisket och för den land-

baserade livsmedelsproduktion. 

Inom livsmedselssektorn och företagen finns en stor oro kring avfallshan-

teringen. Jag har arbetat med den här frågan mycket och behovet att vi på 

Åland har ett lokalt kretslopp som fungerar här är mycket viktigt. Ett biogas-

verk behövs på Åland och det är samtidigt en näringsämnesfabrik där 

slaktavfall, potatisskal, kompost, fiskavfall är en resurs som kan omvandlas 

till gas som kan omsättas till kyla och värme i en fabrik men där kommer 

även ut näringsämnen för gödsling. Det här måste fungera i alla samhällen 

och jag vill inte lämna den här ministerstolen innan det är på plats! Just nu 

väntar vi på ett besked från Orkla om de vill ansluta sig till ett biogasverk, 

som en del av det så kallade orklapaketet som erbjöds då man hotade att 

stänga fabriken i Haraldsby. Här fortsätter landskapet diskussionerna med 

privata investerare och andra intressenter på det här området. 

För livsmedelssektorn finns fortsättningsvis 1,2 miljoner i investeringsstöd 

och inom landskapets Landsbygdsforum diskuteras gemensamma angelä-

genheter, exempelvis livsmedelsstrategin som ska vara färdplanen framåt för 

branschens utveckling.  

Många känner en stor stolthet över åländska livsmedel som utvecklas ge-

nom mathantverk, Sätt Åland på tallriken och olika projekt som höjer medve-

tenheten om att laga och äta åländska produkter.  

Vi gör också en gemensam kampanj i livsmedelsbutikerna om att handla 

lokalt och minska användningen av plastkassar.  

Mat-Åland ska marknadsföra Åland som matdestination.  Det arbetet går 

igång under nästa år.  

Vi går vidare med bevattningsfrågorna och odlingen av fånggrödor, 

skyddszoner och våtmarker för att minska näringsläckaget.  
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Inom mjölkgruppen arbetar vi med mjölknäringens konkurrenskraft och 

där har vi just avslutat en analys av den nuvarande avbytarlagen och föresla-

git ändringar i systemet. Nuvarande lag behöver stärka möjligheterna för 

djurhållare att också få bli sjuka. Den sociala hållbarheten inom djurhållning-

en är inte tillräckligt bra idag för alla och där måste man göra vissa justering-

ar, vilket jag är beredd att föreslå inom ramen för nuvarande kostnader.  

Landskapsregeringen har också beredskap att ekonomiskt stimulera till en 

nystart för företag inom avbytarservice så att vi får igång en fungerande ser-

vice.  

Arbetet med ett innovativt skogsprogram går väldigt bra framåt och jag ser 

fram emot att vi på Åland i allt högre grad ska bygga mer i trä och utnyttja vår 

egen skog mera. Jag vill att vi ska stärka den lokala kedjan från tallplanta till 

hus. Att bygga i trä är det absolut mest hållbara sättet att bygga på. 

Fisket har också upptagit mycket av min tid under det här året, särskilt i 

striden om fiskekvoterna med riket. Där är vi inte ännu i mål, men det har 

gått bra och framåt. Nu väntar vi på beslut i jordbruksutskottet vilket torde 

komma i dag eller i morgon. 

Att Guttorp fortsätter sin verksamhet är mycket viktigt både för yrkesfisket 

och för turismen. Jag hoppas vi ska kunna lagstifta i frågan under våren och 

att vi via fiskevårdsavgiften ska fortsätta att finansiera verksamheten delvis 

och fortsätta med den övriga delen som idag med skattemedel.  

Tyvärr är Östersjön fortfarande i det tillståndet att reproduktionen av fisk 

behöver fortsatt hjälp och likaså när säl, skarv och andra arter också kalasar 

på fiskbestånden idag. För en fortsatt verksamhet i Guttorp investeras också i 

ökad rening från anläggningen, vilket utförs av landskapets fastighetsverk. 

Det här var några av de ämnen som är aktuella inom näringsavdelningen. 

Nu är min tid ute. Tack. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, fru talman! Jag har bara en kort och enkel fråga när det gäller 

skärgårdsnämndens anslag. 20 000 euro i bidrag för drift av skärgårds-

nämnden står det här i budgeten. I innevarande års budget var det 

35 000 euro. Är det så att de pengar som är över överförs eller varför har 

man annars minskat på anslaget?  

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag måste få återkomma med detaljerna kring den frågan till finans- och 

näringsutskottet. Nuförtiden sköts skärgårdsnämndens mera praktiska 

utföranden av föreningen Företagsam skärgård, vilket ltl Lindholm sä-

kert väl känner till. Det kan hända att det är någon förändring där i 

finansieringen. Jag ber att få återkomma.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Jag tackar vicelantrådet för presentation, utförligt som 

vanligt. Jag välkomnar beskedet om att ministern har tittat på avbyte-

ristödet och åtföljande lagstiftning. Vi får säkert anledning att åter-

komma till det så jag välkomnar att processen är igång, situationen är ju 

rätt allvarlig.  
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Nu när jag ändå har ordet passar jag på att ställa frågan; hur ser det 

ut på generationsväxlingssidan enligt ministerns uppfattning? Tidigare 

har det inom flera branscher varit ett alarmerande läge. Välfungerande 

företag har inte hittat nya företagare som har varit beredda att ta över. 

Har ministern under det senaste året upplevt någon förändring till det 

positiva?  

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Bästa ltl Jansson! Jag tror att det som man ska se som positiva indikato-

rer är att investeringsstöden fortfarande har väldigt god åtgång. Det är 

alltid en positiv signal om det finns investeringsvilja. 

När jag har träffat ÅPSs ungdomsutskott så förefaller de vara mycket 

aktiva unga jordbrukare som ser med tillförsikt på framtiden. I alla fall 

de som redan har genomfört generationsväxling verkar tro mycket på 

framtiden. Jag tror att det är tid att hålla ut och försöka överleva de här 

krisperioderna för jag är säker på att det finns en gyllene morgondag 

också för den här näringen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det finns många orsaker att tacka vicelantrådet för de an-

strängningar som har gjorts under året, bl.a. för att rädda Orkla kvar på 

Åland, nu fiskekvoterna och samtidigt också Guttorp. Jag har ett eget li-

tet specialintresse och det värmer mig speciellt att den verksamheten 

finns kvar i 2017 års budget så att vi kan ha en bra fiskevård. 

I den förra regeringen hade vi en ambition, en målsättning, om att 

skapa en Ålandshavskommission som skulle stärka banden mellan 

Åland och Sverige på både de politiska- och de näringsmässiga planen. 

Vi lyckades inte komma i mål med det av olika orsaker. Finns det någon 

övergripande målsättning också från den här regeringen att på något 

sätt ytterligare förstärka relationerna mellan Åland och Sverige? Fram-

förallt skulle det vara viktigt att de åländska företagarna mer och mer 

ska kunna komma in på den svenska marknaden. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack för den frågan, det finns det absolut. Vi har både konkreta initiativ, 

och vi har förfrågningar om exportsatsningar som landskapet är väldigt 

intresserad av att medverka till att kan ske och där det finns en större 

lönsamhet att sälja mot Sverige än som idag mot Finland. Vi hjälper till i 

allt vi kan där. Även förändringarna kring Ålandskontoret i Stockholm 

har gått i de banorna att nu gäller det att näringslivet i allt högre grad 

etablerar egna kontakter och att vi samspelar där för att hitta de kontak-

terna.  

Under tidigare år var det svårt att förverkliga Ålandshavskommiss-

ionen. Jag fortfarande tycker att idén är väldigt bra och borde gå vidare. 

Roslagsminglet som har uppstått i samverkan mellan företag på Åland 

och Roslagen går däremot framåt och fördjupas varje dag. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Mikael Lindholm 

Fru talman! Ålands fiskodling vid Guttorp har diskuterats mycket sedan till-

läggsbudgeten lades i våras. Det är bra att landskapsregeringen insett vilken 

betydelse denna verksamhet har och att det nu finns beredskap att ge fort-

satta verksamhetsförutsättningar för anläggningen.  

Det känns tyvärr som om regeringen inte tänkt igenom sitt förslag tillräck-

ligt noggrant när man säger att ålänningarna ska betala för fiskevården via 

skattsedeln medan besökare ska betala en fiskevårdsavgift. Detta förslag ris-

kerar att bli en stor negativ rubrikskapare i sportfiskekretsar i vår närregion 

varifrån de flesta turistande sportfiskare kommer. Att skilja på folk och folk 

är problematiskt och man bör även minnas att statistik pekar på att sport-

fisketurismen bidrar med minst 11 miljoner euro i intäkter till det åländska 

samhället.  

En fråga som infinner sig direkt är hur övervakningen ska gå till? Ska 

gränsbevakningen först begära att få se passet och sedan om man inte är 

ålänning att få se bevis för att man erlagt fiskevårdsavgift? Hur ska man lyck-

as övertala stuguthyrare och fiskeguider att se till att deras kunder betalat fis-

kevårdsavgiften?  

En annan del av historien är ju att priserna på yngel ska höjas, vilket i sig 

är okej om det rör sig om måttliga höjningar. Ett problem för många fiskelag 

är att intäkterna från fiskekortsavgifter är ganska konstanta och att intäkter-

na till stor del går direkt tillbaka i sjön via yngelutplanteringar. 

Om turisterna ska betala en ny fiskevårdsavgift kringskär man troligen 

möjligheterna att höja fiskekortspriserna som i många fall inte höjts alls se-

dan 1990-talet, möjligen har justeringar gjorts för att få jämna euron vid infö-

randet av ny valuta för 15 år sedan.  

Eftersom Visit Åland storsatsar på att marknadsföra Åland som det sport-

fiskeparadis det är, vore det synnerligen olämpligt att skapa negativa rubriker 

kring den turistskatt som den nu planerade fiskevårdsavgiften utgör.  

Fru talman! I detta sammanhang vill jag åter lyfta frågan om internhyran, 

för 2016 var den 546 000 euro och för 2017 är den 301 000 euro men ingen 

har för mig kunnat förklara varifrån siffrorna kommer. Det är ett märkligt 

sätt att bolla med siffror med tanke på att anläggningen byggdes 1979 och en-

ligt normal bokföringssed borde vara i det närmaste avskriven även med be-

aktandet av den recirkulationsanläggning som togs i bruk för cirka 10 år se-

dan.  

Nej, bästa regering, ni har helt rätt i betydelsen av Guttorp som ett nav och 

kunskapscentrum för fiskevården på Åland. Vi borde även utveckla det till ett 

kluster omfattande vattenmiljösatsningar både för insjöar och för havsmiljö. 

Införandet av en fiskevårdsavgift kommer att skapa stor badwill bland vår 

viktigaste kundgrupp för besöksnäringen utanför högsäsong med oanade 

konsekvenser för våra hårt arbetande turistföretagare. Tack, fru talman.  

Ltl Mikael Staffans, replik 

Tack, fru talman! Jag har en väldigt kort fråga. Finansieringen av Gutt-

torp, hur tänker sig Mikael Lindholm att den ska göras? Över skattese-

deln helt och hållet, till hundra procent? 
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Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, fru talman! Tack, ltl Staffas, jag satt med i arbetsgruppen som tog 

fram ett förslag som presenterades för landskapsregeringen. I det för-

slaget ingick att alla som nyttjar vattenresurser skulle vara med och be-

tala fiskevårdsavgifter. Jag ser det stora bekymret och det hade varit 

mer renhårigt att alla i sådant fall hade varit med och betalat en fiske-

vårdsavgift. Vi hade dessutom avgiften separerad, man kunde betala per 

dag, förlängt veckoslut, vecka eller år och då skulle det inte slå på det 

här viset. Det här kommer att vara väldigt negativt för fiske-Åland. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Jag tackar också ltl Lindholm för att han deltog på ett kon-

struktivt i det här arbetet. Det var inte särskilt enkelt att hitta lösningar.  

Jag kan hålla med om att det finns gränsdragningar som måste göras 

i samband med lagstiftningsprocessen kring vem som betalar och vem 

som inte betalar. Jag hoppas att vi under lagstiftningsprocessen ska 

komma fram till en bra modell där det ändå kan fungera. Vi har ju, trots 

allt, också olika avgifter både i skärgårdstrafiken idag och man hade det 

tidigare inom jaktvårdsavgifter. Det här är en modell som vi gå vidare 

med. Jag tror också att frågorna kring övervakningen ska gå att lösa. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, fru talman! Tack vicelantrådet, vi får hoppas på det. Men jag höjer 

en varningens finger för att det här kan skapa negativa rubriker som kan 

sätta stora käppar i hjulen för marknadsföringen av Åland som ett sport-

fiskeparadis. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Tack ltl Lindholm för ett intressant anförande. Min 

fråga blev dels besvarad tidigare angående att ltl Lindholm gärna såg en 

fiskevårdsavgift för alla.  

Angående badwill för turismen så när man lyfter upp den saken och 

att turisterna är med och betalar för att vi verkligen ska bevara fisken, 

blir det faktiskt så mycket badwill då?  

Den så kallade turistskatten som ltl Lindholm nämnde kommer på 

fler och fler ställen också har jag förstått. Det här är någonting som lyfts 

upp nu, turisterna är med och betalar för naturtillgångar när de reser. 

Det här är väl någonting som håller på att komma nu. Det viktigaste är 

väl ändå att vi har fiskeparadiset kvar? 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Winé, vi ska komma ihåg att på de allra flesta 

ställen där vi har sportfisketuriser så betalar de minst ett, ibland två och 

ibland till och med tre olika fiskekort för att få fiska. Att pedagogiskt få 

fram det till dem som kommer att de också måste betala en fiskevårds-

avgift, så i alla fall de branschfolk som jag har pratat med har sagt att det 
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är väldigt svårt att kunna övertyga dem att det är rätt väg att gå. Jag är 

fortfarande ytterst tveksam. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack, fru talman! Rörande detta kan jag också tycka att man behöver 

inte bara se problem och bördor utan även möjligheter, speciellt rörande 

det digitala området när man kan paketera detta i en snygg app. Man får 

ett mervärde med kartor och möjligheter till olika fiskevårdsområden 

osv. och det ger turisterna en reell och trevlig möjlighet att utnyttja sin 

vistelse på Åland på allra bästa sätt. 

Sedan kan jag lite grann hålla med om, och får lite stöd från sjöbe-

vakningen, att det blir lite svårt att övervaka det här. Jag har en idé om 

att det ändå är tänkt att grunda sig på folks ärlighet från början. Det tar 

några år innan det verkligen fungerar som det ska. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Wikström, ja, de allra flesta är väl ärliga till sin 

natur. Jag påstår inte att jag tror något annat. Men det är nog en lång 

pedagogisk väg att förklara för folk att om man inte är ålänning så ska 

man betala extra förutom fiskekorten, men om man är ålänning så be-

höver man inte betala extra förutom fiskekorten. Jag är väldigt rädd för 

att det här kommer att vinklas till Ålands nackdel som turistparadis och 

det tycker jag att är olyckligt. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson 

Tack, talman! Hur ska vi tänka för att få vårt åländska näringsliv att 

blomstra? Kan vi låta bli att se på hela helheten om vi ska lyckas? Såklart inte 

för allt hänger ihop, utan att se till att vår infrastruktur fungerar gör vi att det 

är mycket svårare för t.ex. våra åländska företag ute i skärgården att fungera. 

Utan att se till att ha lagar och förordningar som är företagsvänliga gör vi fö-

retagarens liv krångligare och besvärligare. Vi behöver se till att vi producerar 

de utbildningar som samhället och företagen behöver. Vi behöver se till att 

det finns möjligheter till att företag bygger bostäder att flytta till för att höja 

inflyttningen till vår ö och vi behöver se till att integrations- och arbetsmark-

nadspolitiken fungerar. 

Vårt samhälle behöver företagare och entreprenörer. Vi ålänningar är 

kända för att vara det men det är färre och färre som vågar ta steget att bli sin 

egen, ännu färre som vågar ta steget att anställa en person.  

Det är därför bra att entreprenörskap nu lyfts upp som ett av fokusområ-

dena inom det utbildningspolitiska programmet ”utbildning 2025” och att 

man inom utbildningen nu betonar analysförmåga, initiativförmåga, kom-

munikativ förmåga, entreprenörmässigt tankesätt samt mediekompetens, det 

känns tryggt.  

Vi behöver också bli bättre på att lyfta nya blivande företagare och det sker 

nu genom ett ERUF-projekt ”utveckla framtidens företag - från ide till ex-

port” som Ålands näringsliv håller i. Det projektet har fokus på att hitta nya 
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grupper som kan bli företagare t.ex. inflyttade och ungdomar men även kvin-

nor som idag ännu är underrepresenterade när det gäller företagsamhet på 

Åland. Ålands näringsliv är också projektägare för ”Välkommen In” som är 

ett projekt finansierat av Ålands landskapsregering och Europeiska social-

fonden. Projektets målgrupp är företag inom detaljhandel, turism, service och 

restaurang. Syftet med projektet är att öka servicenivån, samverkan och at-

traktionskraften för såväl det enskilda företaget som Åland i stort. Det sträck-

er sig över hela kedjan från chef till butikspersonal och jag tycker att det är 

helt strålande projekt.  

Visionen för Åland lyder ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på 

fredens öar”. Där kan vi läsa i punkt fem att det som ska uppnås till 2030 är: 

Attraktionskraft för boende, besökare och företag.  Visit Aland har varit den 

som skall marknadsföra och föra ut budskapet om vår underbara ö med den 

goda maten till våra potentiella besökare, men jag anser dock att vi bör se 

över om det alltid är samma privaträttsliga förening på Åland som per auto-

matik ska tilldelas medlen, jag anser att även vår besöksnäring ska konkur-

rensutsättas. 

Vi ska spara pengar inom det offentliga i mycket större grad och nya om-

struktureringar görs. För oss som någon gång jobbat och verkat inom det pri-

vata är det en normal del i vardagen för att driva företaget framåt. Inom det 

privata konkurrensutsätter vi hela tiden de tjänster vi vill ha för att spara 

pengar på bästa och smartaste sätt. Här kan det offentliga lära sig en hel del 

av det privata, det tror jag vi alla är överens om.  

Inom ÅHS konkurrensutsätts nästa år företagshälsovården, något som kan 

kännas underligt med tanke på att det är just vård som produceras inom 

ÅHS, men när företagshälsovården nu behöver omfattande investeringar och 

omstruktureringar tas nu steget att se om någon annan kan producera det-

samma till ÅHS utan att vi på något sätt behöver pruta på kvalitén.  

Jag har tidigare pratat mig varm för möjligheten till att se om OPS, offent-

lig privat samverkan, kan vara en väg att gå vid våra stora framtida investe-

ringar. Jag tror det och vill se mera analyser på om det kan vara rätt väg för 

vårt landskap.  

Om man i våra närområden kan använda sig av det för bygganden av sko-

lor, vägar och broar så varför skulle då inte vi kunna utreda om det är en väg 

att gå även här?  

Flera har här i salen lyft vårt Mat-Åland och vi ska verkligen vara stolta 

över de fina produkter som våra åländska lantbruksentreprenörer produce-

rar. Vilka matskatter vi har här på vår ö! Det är nu bra att inom handlings-

planen för den hållbara livsmedelsstrategin planeras en koordinering av re-

surserna och att det stimuleras till samarbete för att på effektivaste sätt bidra 

till en positiv utveckling av landsbygden och dess näringar. Här anser jag att 

vi inom det offentliga i varje beslut vi tar och i varje upphandling vi måste 

göra ska se hur vi kan anpassa våra upphandlingar så att det närproducerade 

kan prioriteras. Vi behöver sätta Åland på tallriken och i fokus. Tack. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Fru talman! Tack ltl Annette-Holmberg Jansson för lyftet av frågeställ-

ningarna kring näringslivet och hur viktigt det är att se till helheten och 

hur det främjar att vi får in pengar till samhället så att vi inte alltid bara 
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diskuterar hur vi ska spendera dem, utan också hur vi ska få in pengar. 

Det är en viktig aspekt så tack för det.  

Ytterligare vill jag påtala ”Välkommen in” projektet som ledamoten 

lyfte in i debatten. Det projektet är jätteviktigt. Jag vill informera om att 

Mariehamns stad också skickar några personer till ”Välkommen in” ut-

bildningen och det tror jag också att landskapsregeringen skulle må bra 

av att göra. Jag tror att det är jätteviktigt att man också känner sig väl-

kommen till våra myndigheter från företagshåll. Det kan stimulera sam-

arbetet ännu mera.  

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! ”Välkommen” in är ett underbart projekt. Jag vet att min 

mans företag har skickat personer att gå utbildningen. När de kommer 

därifrån så bara sprudlar de av alla idéer och de får träffa folk som tän-

ker på samma sätt. Hur kan vi sälja Åland på bästa sätt? Hur kan vi ta 

emot våra gäster på bästa sätt? Jag håller med ltl Petri Carlsson att det 

här borde alla, inom alla branscher på Åland, tänka på. Vi strävar i alla 

fall till att vara en turist-ö. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Holmberg-Jansson för ett mycket kunnigt och 

insatt anförande. Jag har bara en reflektion kring att upphandla tjänster 

av andra aktörer. Landskapet har nu i många år strävat till att renodla 

förvaltningen så att tredje sektorn och andra aktörer har övertagit vik-

tiga uppgifter. I dagsläget har turismbyrån flyttat ut till Visit Åland, råd-

givningen till lantbruket finns i hushållningssällskapet som nu har hand 

om den servicen och när det gäller avbytarservicen så är det på samma 

sätt. Tidigare fanns det upp till 25 anställda avbytare i landskapets tjänst 

som nu ska fungera på marknaden och där ser vi att övergången från det 

offentliga till det privata inte riktigt har lyckats. Jag tycker visst att man 

kan göra saker på olika sätt, men man måste också komma ihåg att en 

organisation bygger upp en kunskap och en kompetens inom ett område 

och den har också ett värde som vi ska vara rädda om. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Absolut, det respekterar jag och värnar väldigt mycket om också. Men 

inom hälso- och sjukvården tittar vi nu på hur man alltid har gjort på ett 

visst sätt, vi tittar på hur man kan omstrukturera och göra saker på ett 

annorlunda sätt och det är inte helt fel. Man kan göra saker på flera 

olika sätt. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Jag tänker delvis ägna mig åt min motion, men jag berör 

först lite de insatser som landskapsregeringen gjorde i samband med Orklas 

hot om nedläggning.  
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Landskapsregeringen och andra offentliga inrättningar t.ex. Saltviks kom-

mun och andra har många gånger fått beröm. Ingen har hittills berömt jord-

brukarna som fick gå ner i sina priser och som får stå för den största smällen. 

Inte en har berömt jordbrukarna för deras insatser. Jag tycker att det borde 

vara värt från talarstolen att lyft upp och påtala att tack vare att jordbrukarna 

ställde upp solidariskt och gick ner i priserna så har vi ett Orkla idag. Det är 

inte sagt att det hade hjälpt med de insatser som samhället hade gjort. 

Vi vet att det pratas mycket om insatser för att förbättra för jordbrukarna, 

t.ex. delvis om bevattning. Minister Gunell tog förtjänstfullt upp att det fanns 

pengar för det här men jag läser i den här budgetboken och jag ser inte speci-

fikt vad som berör bevattning. Vilka investeringsstöd får man för bevattning-

en? Jag pratade senast i morse med en jordbrukare som ringde till mig och 

undrade. Fråga vad vi får investeringsstöd för. Är det en vattengrop eller är 

det också nedgrävningar av stamledningar för att tjäna den här vattengro-

pen? Det är många gånger dyrare än att gräva själva gropen. Jag vill ha ett 

förtydligande. Det hade kunnat stå lite i budgetboken om vad dessa investe-

ringsstöd berör mera specifikt. Jag vet att det finns investeringsvilja för be-

vattning bland jordbrukarna. Här nämndes unga jordbrukare som är på aler-

ten, men då måste man också vara tydlig med vad som gäller. Är det kanske 

meningen att man ska springa och fråga på näringsavdelningen vad det är 

som gäller? När jag läser budgeten så skulle det också vara intressant att veta 

lite vad dessa saker innebär.  

Jag tackar Mikael Lindholm för hans anförande när det gäller Guttorp. 

Tack vare hans anförande så får jag korta ner mitt anförande när det gäller 

Guttorp. De 5-6 möten som vi hade, där jag också satt med i den gruppen, så 

resulterade i att landskapsregeringen nu för fram att varje sportfiskare som 

kommer hit ska betala 20 euro per år. Om man kommer flera gånger så har 

man summan tillgodo för det gäller ett kalenderår i taget.  Jag är lite förvånad 

eftersom det inte var det här resultat som vi summerade ihop till en slutkläm. 

Jag vet inte hur landskapsregeringen tänker i den här frågan. De har tydligt 

och klart sagt att man ska klassa turistnäringen som en basnäring, den är vik-

tig i alla hänseende. Framförallt är sportfisket en säsongförlängare, har man 

sagt. Nu underminerar man den möjligheten mer eller mindre med det här. 

En del säger att 20 euro inte är så mycket. Jag pratade med en turistidkare 

som har ganska mycket sportfiskegrupper och han berättade att ett företag på 

26 personer skulle komma. Slår man ut detta på 26 personer så är det 520 

euro plus två sportfiskekort. Hela kalaset för att de skulle få fiska skulle bli 

över 1 100 euro. Även om det är ett företag så är det klart att de måste över-

väga om det blir för dyrt. När det blir sådana här summor totalt så är det an-

nat. 20 euro kan många gånger uppfattas som väldigt lite för nöjen, men det 

belastar egentligen bara sportfisket som i princip tar upp minst med fisk ef-

tersom de flesta kör med ”catch and release” idag. Ingen nämner alla dem 

som bor i Sverige och har fritidsstugor idag på Åland och att de ska betala en 

cent, och de fiskar också många gånger med nät. Det är också väldigt vagt 

skrivet, berör det här yrkesfiskarna? Det står inte ens att det berör yrkesfis-

karna utan man ska överväga eller någonting. 

Jag är nog väldigt besviken. Är det på det här viset så då tycker jag nog att 

landskapsregeringen ska driva det som tidigare, över skattesedeln och ta det 

som en ära att få utveckla fiskerinäringen på Åland. Landskapet står ju som 

största ägare av vattenområden och de tänker överhuvudtaget inte delta. Jag 
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tror att i det här utkastet som vi gjorde så skulle man köpa 40 000 fiskar från 

Guttorp för utplanteringar i landskapets vatten. Det är ingenting jämfört med 

den vattenareal som landskapet har. Visst är jag besviken. Om det är på det 

här viset som man tänker föra fram en lag så kommer jag absolut inte att gå 

med på den. Det är vår ståndpunkt i Ålands Framtid och det är min person-

liga ståndpunkt också. 

 Nu ska jag ta upp min budgetmotion när det gäller den pressande bygg-

branschen. I konjunkturrapporten från ÅSUB om läget 2016 står att man tror 

att omsättningen, lönsamhet och investeringar blir något sämre i förhållande 

till fjolåret. Detta är som vi bedömer i linje av den avmattning på bostads-

marknaden som rapporteras från mäklare och bankhåll. 

Tyvärr är läget nog värre. Det är nästan stiltje i småhusbyggandet. Vad be-

ror det här på? Ja, det är de stänggerade lånemöjligheterna som har införts. 

Bankens krav på självfinansiering är så stor. Vad kan då regeringen göra? I 

vår kläm skriver vi: ”Regeringen uppmanas att i brådskande ordning åter-

komma till lagtinget med förslag på stimulerande åtgärder som säkerställer 

sysselsättning i byggbranschen.” 

Jag tycker att man borde fundera på borgensgarantier från landskapets för 

att unga ska kunna bygga. Ta upp det som ett alternativ!  

Ökade hushållsavdrag! I Sverige har man rotavdrag för att hålla branschen 

sysselsatt. Här har vi ett hushållsavdrag på 2 500 euro tror jag, det är egentli-

gen ingenting om man gör en större renovering. Det är ju ett sätt att få igång 

branschen. Jag vet att det redan finns firmor som har börjat permittera. Här 

gäller det att få lite action ganska snabbt, annars kan vi gå in i en liten recess-

ion när det gäller byggbranschen inom småhus. Möjligtvis har de stora fir-

morna jobb, men inom de mindre företagen är det brist på jobb idag. Tack. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack för det ltl Eklund. Det var många goda tankar.  

Frågan om bostadsbyggandet är förstås viktig. Vi ska ta med frågan 

till landskapsregeringen och föra fram den till minister Fellman som har 

hand om bostadsfrågorna.  

Angående bevattningen så ofta är det så att en minister kanske säger 

en sak i en tidning och sedan tror folk att det är på plats kanske en vecka 

efteråt och sällan är det så. 

Bevattningen är en ambition som vi har uttryckt i samband med 

orklauppgörelsen, därför att det är en struktur som behöver komma på 

plats men det krävs dock en programändring i LBU-programmet för att 

få göra det här och också en viss diskussion. EU-kommissionen är väl-

digt noga med vattenanvändningen i hela unionen så frågan är inte all-

deles enkel men vi jobbar på den.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Om vi ska hålla oss till bevattningen, som jag sade så har jordbrukarna 

fått sänka sina intäkter och ha ett lägre pris per kilo på potatis. Ett sätt 

att kompensera inkomstbortfallet är att satsa på bevattningen. Jag tyck-

er att man i snabb takt borde försöka ordna detta när det gäller LBU-

programmet.  
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Det är värre i jordbruksbranschen än vad många tror. Många tror att 

det är glamoröst, men jag råkar känna till den branschen ganska bra och 

det är ingen dans på rosor. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Tack, talman! Tack också till ltl Göte Winé och kompani för att jag fick 

komma in lite före i talturen. Det uppskattas. 

Inom landskapet har vi sedan några år tillbaka tonvikt på hög kvalitet och 

förädling, vilket har att göra med det hållbarhetsarbete som genomfördes, 

påbörjades under den förra perioden och som var ett väldigt intressant arbete 

på många sätt. Man ska leva så att även de som kommer efter oss ska ha det 

schysst.  

I det arbetet lyfte vi under det dåvarande finans- och näringsutskottet fram 

med stor tydlighet vikten av att alltid ha en stark konkurrenskraft, vilket inte 

alltid är jätteenkelt att genomföra. Om man blir alldeles för hållbar så kan det 

ske på bekostnad av konkurrenskraften först, för att sedan kanske bli väldigt 

konkurrenskraftigt. 

Jag vill lyfta fram två saker i detta anförande som jag inte tänker uppehålla 

mig så länge vid. 

Det första är avbytarservicen som är en väldigt viktig pusselbit i hela detta 

konkurrenspussel. 

Det andra är främjandet av livsmedelsproduktion i allmänhet och i syn-

nerhet främjandet av ekologisk livsmedelsproduktion som kanske är en ännu 

viktigare del i hållbarhetstänket. Det vore ju alldeles enormt spännande om 

Åland skulle bli förknippat med fantastisk mat, ekologisk eller i varje fall när-

producerad mat. 

Översynen av avbytarservicen var ett arv från den förra regeringsperioden. 

Vi ägnade väldigt mycket kraft åt att privatisera den. Förutsättningarna var 

kanske inte de bästa, men vi trodde väldigt starkt på att det skulle kunna sätta 

fart på småföretagandet på landsbygden. Därför lyfte vi bort det från närings-

avdelningen. 400 000 euro var det tänkt, men det blev lite mindre. Idag note-

rar jag att man sänker från 340 000 till 325 000 euro. Det betyder att man 

har lagt i backen rätt rejält på det hela. Det är väl bra om det skulle räcka till. 

Men dilemmat är att det inte riktigt har blivit så som vi tänkte. Det finns inga 

lantbruksavbytare där ute, och de som skulle behöva avbytare drar sig för att 

använda dem. Då måste man fråga sig om det vi gjorde var det allra bästa? 

Särskilt mot det faktum att mjölkpriserna sedan dess har rasat i backen ytter-

ligare. Vardagen ser faktiskt väldigt besvärlig ut. 

Jag skulle med min motion vilja att man antingen försöker se över hur 

man ytterligare faktiskt kan sätta fart på detta småföretagande. Alternativt att 

man tar hem avbytarservicen igen, inte under näringsavdelningen för där tror 

jag inte att den servicen hör hemma, men under social- och miljöavdelningen 

eftersom det de facto är det som det handlar om.  

När det gäller mjölkproduktion så lever de nog i en verklighet som är väl-

digt annorlunda jämfört med den kontorsvardag som de flesta, här i varje fall, 

sitter i på dagarna.  
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Vi ska dessutom ta hand om ett varumärke i form av ett mejeri och om 

man inte får denna basingrediens att fungera så blir det också besvärligt för 

mejeriet över tid. Den dagen tror jag att ingen vill uppleva att man inte skulle 

få ÅCA mjölk till sitt morgonkaffe. 

När det gäller främjande av livsmedelsproduktion och ekologisk odling så 

är det nu ett faktum att pengarna är slut i det nuvarande LBU-programmet. 

Om man ändå ska ta upp programmet och titta på det när det gäller bevatt-

ning och annat så tror att det kan finnas skäl att även se på detta. Här ska 

man nog passa sig för att kanske ta från det ena och ge till det andra, men det 

går säkert att hitta en lösning på det pusslet också. 

Jag noterar att landskapsregeringen följer detta noggrant. Jag är också en 

av dem som ställer mig i kön för att gratulera till ett välutfört arbete när det 

gäller Orkla. Men det stannar inte där för arbetet tar aldrig slut. Det finns 

andra grenar just nu som man behöver hålla ett öga på. 

Det var dessa två motioner som jag aviserar redan nu. 

Jag tänkte faktiskt alldeles kort bara nämna konkurrenskraften gentemot i 

första hand Finland. Där finns också en väldigt stor del av livsmedelsklustret 

som lever under en knapp stjärna, och där har man gått in för något som kal-

las för likviditetslån som man ska kunna lyfta när det är alldeles extra besvär-

ligt. Här föreligger nu, så vitt jag begriper, en behörighetsdiskussion mellan 

Åland och Finland. Jag skulle vilja att man försöker reda ut det så att man 

faktiskt kan hitta på någon lösning. Tack.  

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Pettersson. Jag försökte lite grann klargöra 

avbyteriet och statusen där. Vi har i mjölkgruppen haft en analys av hur 

lagen utföll och hur behovet ser ut på fältet idag. Vi bedömer att hälften 

av gårdarna klarar sig bra som det är nu med egna anställda, medan un-

gefär hälften, och kanske färre faktiskt, har behov av avbytartjänster. 

Det betyder att vi ska vidta åtgärder för att se till att vi får en funge-

rande funktion på detta och särskilt minska sårbarheten som många 

idag känner, särskilt vid sjukdom och behov av vikariehjälp. Vi är villiga 

att se över detta. Men att återgå till att återanställa avbytare igen i land-

skapet så det går inte att vrida klockan tillbaka där ltl Pettersson. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Det bästa med klockor, talman, är att man alltid kan vrida dem tillbaka 

på olika sätt. 

Jag föreslår absolut inte att man ska anställa, snarare att man skulle 

ta ett tydligare ansvar för det. På något sätt har det inte lyckats och det 

känns lite beklämmande. Även om jag är medveten om att det är de 

stora gårdarna som kommer att vara de dominerande, så visst vore det 

ju fantastiskt trevligt ur ett åländskt perspektiv att ha många flera små 

gårdar. Det stärker på riktigt bilden av ett hållbart, småskaligt och ett 

närproducerat Åland och det skulle faktiskt alla vinna på. Genom att 

göra avbryteriet bättre kanske man kan uppmuntra någon mindre gård 

att våga satsa lite mera. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Man skulle kunna säga från vårt parti; vad var det vi 

sade? Vi varnade för den här utgången när man införde det här nya av-

bytarsystemet. Vi varnade också för faran när det inträffar plötsliga 

sjukdomsfall. Personligen har jag en god bekant som har hamnat ut för 

den situationen. Hade inte han haft släkt och vänner så hade han fått 

lägga ner sin mjölkproduktion. 

Att göra det bästa av det här nu, ja, det är inte lätt att vrida klockan 

tillbaka och göra någonting bra, men någonting måste man förbättra. 

Jag hoppas att landskapsregering kan titta på det. 

Så här i efterhand så skulle jag gärna vilja ställa en fråga till ltl Jörgen 

Pettersson och centern. Var det ett lyckat drag att privatisera så här hårt 

som man gjorde?  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Nja, talman, det är ju på det här viset som jag var väldigt tydlig med, det 

blev inget lyckat arbete. Nu hör ju kanske ltl Eklund till dem som alltid 

gör de rätta sakerna? För egen del så måste man ibland konstatera att 

det som man försöker genomföra inte funkar rätt ut, och då får man fak-

tiskt inte vara dummare än att man ändrar sig. Av det skälet ville jag 

lyfta upp den här frågan.  

I det förra utskottet där vi faktiskt gick igenom de här frågorna väl-

digt, väldigt noga så var vi mycket välmedvetna om riskerna. Men vi an-

såg att möjligheterna att skapa små företag var viktigare än de eventu-

ella riskerna. Vi valde att se möjligheter hellre än mörker.  

Nu måste vi konstatera att det inte har blivit riktigt så och då behöver 

man se över det igen. Vi skrev i vårt betänkande att detta ska ses över för 

att utvärderas och se om det blev såsom vi ville.  

”Vad var det jag sade” är sällan klädsamt att säga. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Göte Winé 

Tack, talman! Jag kan inte undvika att gå in lite på den föregående frågan där 

ltl Pettersson nämnde jordbrukspolitiken och att det inte så klädsamt att 

säga; vad var det jag sade?  

När vi debatterade LBU-programmet så var jag lite orolig över vad som 

kommer att hända med de små gårdarna. I anförandet sade jag då att vi tog 

en riktning att det skulle vara ekonomiskt hållbara gårdar. Vår regering gick 

in för det tillsammans och gemensamt. Jag tycker inte att det var bra för 

glesbygden och de små gårdarna, vilket jag sade i mitt anförande då, men det 

var näringsministerns politik och det respekterade jag.  

Talman! Äntligen! Som jag har nojsat och som jag har tjatat om att ta till 

vara och se vad man kan göra för de långtidsarbetslösa. Jag säger som Gert 

Fylking brukar säga; äntligen! Det var som bomull kring mitt hjärta när jag 

fick höra att nu gör man en satsning på de långtidsarbetslösa. Jag har sedan 

2011 tjatat om detta. Jag hoppas verkligen att det blir riktigt bra och framför-

allt att man vågar gå in och ta tag i det här nu. Jag är riktigt glad. Jag tänkte 

begära en replik på detta, men jag har för mycket att säga så därför begärde 

jag ett anförande. Det här är någonting som vi behöver och som kommer att 
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hjälpa många, framförallt att vi ser på dem med funktionsvariationer för det 

är så viktigt. 

Jag vill än en gång lyfta upp den här kartläggningen, som gjordes 2014, när 

det gäller myndighetssamarbete för ungdomar som är i riskzon för marginali-

sering. Man har gjort en kartläggning och ett flödesschema för unga och de-

ras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. När man tittar på det 

här så tror än en gång att det finns en orsak att damma av kartläggningen 

som jag tror att tyvärr inte har tittats på tillräckligt ofta sedan den gjordes. 

Det var bra arbete av dåvarande tjänsteman men sedan lades kartläggningen 

åt sidan. Den här kartläggningen borde titt som tätt dyka upp i olika kommit-

téer och grupper när de jobbar för den är bra.  

Jag har varit jätteorolig över att Guttorp skulle läggas ner. Det var en stor 

oro kring detta. Det tillsattes en grupp som kom med ett resultat. Jag säger 

att det fortfarande är en satsning på företagandet på landsbygden, även om 

det har sagts annorlunda tidigare, för vi har Guttorp kvar. Man kan inte säga; 

”ja, ja det skulle väl ha blivit kvar ändå”, det tror jag inte. Sedan kanske inte 

alla partier har fått som de har velat. Det kanske finns kompromisser någon-

stans på vägen för att komma vidare. 

När jag träffat folk från turistbranschen så har de sagt; ”låt oss vara med 

och betala bara Guttorp blir kvar”. Nu blir på det sättet att turismbranschen 

är med på ett sätt och betalar, men det är turisterna som betalar. Om det se-

dan är positivt eller negativt vet jag inte. Jag har hört ltl Mikael Lindholm 

nämna att det inte är bra och jag har hört ltl Brage Eklund. Men ändå tror jag 

att det är någonting som vi kommer att kunna leva med. Jag tror att det 

kommer att komma på flera ställen, för det är något som händer och sker. 

Avslutningsvis vill jag lite prata om EES-medel. Vartannat år brukar jag i 

debatten prata om det. Jag är en vän av att använda våra EU-medel och att 

man ser en möjlighet med de medlen. Syftet med EES i den här programperi-

oden är att minska marginalisering och få integration har jag förstått. 

Jag träffade tjänstemannen som handlägger detta och jag blev att fundera 

på att de som missbrukar är en grupp som är marginaliserade. Man har pra-

tat om hur man ska nå dem. Jag funderade på om detta är en möjlighet, att 

använda EES-medel och våga satsa? Vi har en hel del outnyttjade pengar och 

vi måste göra satsningar. Därför ville jag lyfta upp detta som en idé. Jag krä-

ver inte att det här ska vara gjort till nästa budget utan jag vill lyfta upp det 

som en möjlighet. Eller varför inte marginaliserade ungdomar och Ungdo-

mens hus som är en jättebra idé, det är ett bra hus som vi nu ska fylla med 

olika verksamheter och det är kanske också något att satsa på? Jag tycker att 

vi ska använda de här pengarna. Vi ska visa att vi behöver använda EES-

medel. Tack så mycket! 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Ltl Winé har återigen intressanta tankar, liknande de jag själv 

har och det är väl därför jag tycker att de är så lysande, antar jag.  

Gällande de marginaliserade grupperna på arbetsmarknaden så har 

jag också själv tänkt på upphandlingslagstiftningen som ständigt förnyas 

och där kan man då också ta större hänsyn till sociala frågor. Det är 

också en viktig fråga. Kan landskapsregeringen i sina upphandlade 

tjänster också ställa krav på att marginaliserade grupper ska lyftas in? 

När man till exempel beställer städtjänster eller liknande så skulle man 
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eventuellt kunna införa krav på att man tar in invandrade grupper eller 

andra typer av människor som står utanför arbetsmarknaden. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, talman! Ja, jag har märkt att ltl Johansson har haft otroligt bra 

tankar kring mycket här idag. I den här frågan kan jag säga att ltl Jo-

hansson har mer kunskap än vad jag har. Jag inser mina begränsningar 

och ger stafettpinnen vidare till ltl Johansson som gärna för driva frågan 

vidare. Det viktigaste är att vi har samma mål och att vi jobbar för 

samma målgrupp. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg 

Tack, talman! På sidan 6 i budgetluntan gör ÅSUB en analys som lyder: 

”Minskade inflyttning och växande avgångar från arbetsmarknaden mins-

kar arbetskraftens volym och arbetslösheten hålls nere”. Jag håller delvis 

med om detta, men ser även stora problem om vår inflyttning stagnerar. I 

sista ändan blir den demografiska försörjningskvoten så negativ att den blir 

ohållbar. Jag tror också att det finns ett stort matchningsproblem på den 

åländska arbetsmarknaden. Vi har företag som idag inte har det så lätt att 

hitta just den kompetens som man söker. Jag har förstått att på nationell nivå 

har vart fjärde företag en vakans beroende på att man inte hittar just den per-

son man söker. 

Läget kan givetvis vara det motsatta, att den arbetssökande inte hittar just 

det arbete man vill ha och lösningen är då en flytt från Åland. Därför är det så 

viktigt att vår arbetsmarknad är så mångfacetterad som möjligt och att vårt 

näringsliv har möjlighet att utvecklas på samma villkor som i våra närregion-

er. 

Det finns mycket positivt att lyfta när det gäller landskapsregeringens nä-

ringslivsarbete. 

Drift- och investeringsstöd till skärgårdsbutiker kan för många verka som 

en bagatell i det stora hela. För ett skärgårdssamhälle är dock butiken själva 

livsnerven i ett samhälle. Det är mer än en servicepunkt, det är hjärtat i skär-

gårdssamhället och som signalerar att det finns en glöd och hopp om utveckl-

ing. Skärgårdsbutiken är även oerhört viktig som turistmagnet och katalysa-

tor till företagande som är möjligt när fler människor rör sig i skärgården. Till 

denna anrättning ska även läggas Central Baltic projektet som nu ger möjlig-

het till besöks- och gästhamnar att utveckla sina verksamheter. Varenda båt 

och turist som besöker skärgården gör vinterhalvåret lite mindre bistert för 

alla som är beroende av att butiken håller öppet. 

Den åländska turismen lever i en allt mer konkurrensutsatt verklighet. Ser 

man på det utbud som idag erbjuds i form av caféer, restauranger, stugor och 

hotell är jag mycket imponerad. Jag är även tacksam att det finns företagare 

som är beredd att satsa pengar för att utveckla verksamheter som drar folk 

till Åland till gagn för vår välfärd och arbetsmarknad. Ser vi på övernatt-

ningsstatistiken på årsbasis ser den mer eller mindre ut som en pyramid, en 

spetsig topp. Den behöver bli bredare och mycket mindre spetsig. Då blir det 

även lättare för företagen att diskutera investeringslån med bankerna.  
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År 2015 var övernattningarna 422 000, år 1997 var de 570 000, en minsk-

ning med nästan 150 000 övernattningar. Vad ska hända för att turismen ska 

få en boost även på Åland, precis som den har i världen runt om oss? Här tror 

jag att Åland ska satsa ännu mer på det som har en väldigt stor dragnings-

kraft och som vi dessutom är verkligt bra på. IFK är bra på att spela fotboll, 

men man är minst lika bra på att arrangera turneringar som drar turister till 

Åland. Ju mer det arrangeras, desto mer turister kommer till Åland. Efterfrå-

gan är stor och tillgången begränsad, här skulle det vara intressant att se hur 

denna evenemangsverksamhet kunde lyftas upp ytterligare. Kanske ett pro-

jekt med syfte att bygga upp ännu fler evenemang kunde vara fruktbart?  

Det övergripande politiska näringslivsarbetet ligger enligt mig i kommun-

strukturprocessen. Ålands näringsliv deklarerade häromdagen återigen med 

tydlighet sin förhoppning om att Åland ska få färre men större kommuner. 

Ålands näringsliv med sina 573 medlemsföretag, allt från våra största företag 

till enmansföretag, ser att förutsättningarna att bedriva näringsverksamhet 

på Åland blir avsevärt bättre med färre kommuner. Här handlar det inte om 

att öka bidragsmängderna, det handlar om en organisation som står för det 

mesta inom den privata arbetsmarknaden. En kommunstruktur som dels för-

stärker utvecklingsmöjligheterna för näringslivet, men även hur Åland i stort 

ges möjlighet att organisera upp sin verksamhet så att pengarna går till det 

som betyder mest för ålänningen. Välfärd, utbildning, god infrastruktur istäl-

let för en överbyråkratisering.  

Avslutningsvis vill jag ge beröm för hur regeringen Sjögren och vicelantrå-

det Gunell i spetsen hanterade orklakrisen. Lyhört, proaktivt och handlings-

kraftigt arbete räddade de kvar fabriken på Åland. Effekterna av en nedlagd 

fabrik skulle ha påverkat varenda en ålänning negativt. Hur negativt tror jag 

det är svårt att ens överskåda. Hotet i sig blev nog en ordentlig tankeställare. 

En tankeställare om hur viktigt det är att vi har flera ben att stå på. Ålands 

styrka är att vi har ett hyfsat diversifierat näringsliv. Vi är väldigt bra på väl-

digt mycket. Därför är det glädjande att vårt matkluster utvecklar matföräd-

lingen i en snabb och rätt riktning. Projekt i olika former som Hållbar livs-

medelsstrategi och Ny Nordisk Mat ger tydliga ringar på vattnet lokalt, men 

tar även den åländska matkulturen ut i världen. Det är något som förädlar 

ålandsbilden, men den får även större och större betydelse för vår export och 

arbetsmarknad. Skördefesten är ett tydligt bevis för potentialen. Tack. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, fru talman! Tack, Ltl Holmberg, för att ledamoten särskilt nämner 

skärgårdsbutikerna och stödet till dem. Det kanske inte är så stor sak, 

men jag tror faktiskt att den är helt avgörande för framtiden för skär-

gården. Jag upplever att skärgården måste kunna leva på vintern också. 

Även om temperaturen är låg och antalet personer inte är så många så 

måste det finnas en livsmedelshandel som fungerar för att sedan på 

sommaren kunna blomstra och ta emot alla stuggäster och människor 

som kommer till gästhamnarna. Att stöda livsmedelshandeln tillsam-

mans med satsningen på gästhamnarna, när det gäller att höja kvalitén 

och få flera båtar, så dessa två saker ska kunna gynna varandra och 

stärka skärgården sammantaget. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Holmberg för ett inspirerande anförande. 

När vi pratar om övernattningar och den vikande tendensen så hop-

pas jag att man ska se alla möjligheter som Åland har.  

Ledamoten pratar sig ofta varm om idrottsturismen och det är en 

verklig viktig och häftig nyckel samt fisketurism. 

För min egen del har jag länge hoppats på att de med stora plånböck-

er ska se vår ytterskärgård och de fantastiska möjligheter som finns där. 

En arkitekt som heter Todd Saunders har byggt upp en hel del hotell i 

Kanada ute på Newfoundland som påminner om vår yttre skärgård. Det 

är helt fantastisk arkitektkända hotell och små konstnärsstudios ute på 

vindpiskade kobbar och skär. De är otroliga och det finns en dragnings-

kraft i dem som man inte ska underskatta tror jag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Jag blev nyfiken på att få några exempel. Jag undrar på vil-

ket sätt som kommungränsen har förhindrat näringslivet? 

Ltl John Holmberg, replik 

Den peng som man kan satsa på saker för att göra näringslivet starkare 

t.ex. utbildning, näringslivsstöd och infrastruktur och då satsar man 

pengar på utbildning och infrastruktur istället för att satsa pengar på 

onödig administration. Det är sådana saker som kommer dels vår bygg-

sektor till gagn men även vår framtid; våra barn och ungdomar. Jag kan 

rekommendera att läsa Ålandstidningen från senaste vecka för där tyd-

liggör Ålands näringsliv väldigt väl hur de ser på situationen. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mikael Staffans 

Tack, fru talman! Vi ser spännande satsningar inom det förnybara energiom-

rådet som den nuvarande regeringen satsar på. Man vill främja elfordon, 

laddningsinfrastruktur mm.  

Det smarta elnät som Åland kan utgöra en viktig part i utvecklingssyftet får 

fler och fler anhängare och det är väldigt positivt. På en samlad nordisk och 

baltisk elmarknad har Åland definitivt en given plats. Användandet av förny-

bara energiformer producerade inom den gemensamma elmarknaden möj-

liggör ekonomiska fördelar och inte minst fredsstrategiska fördelar, där vi 

inte behöver sitta i ett beroende av den ryska staten.  

En framtid med små eldrivna farkoster som tar oss på eller ovan mark är 

inte så avlägsna fast många tycker att det är i framtiden. Finland tar som bäst 

fram planer på små flygfarkostplatser, i storlek av parkeringsplatser motsva-

rande 15 bilplatser. Detta berörde minister Anne Berner på det trafikminis-

termöte som anordnats av Nordiska ministerrådet i förra veckan. Framtiden 

kommer allt snabbare in i våra vardagsliv. Vi måste tro på framtiden och på 



  

  403 

de förändringar som krävs för att inte bli kvar på den berömda perrongen när 

det s.k. tåget går. Tåget är här nu och det gäller att ta plats i vagnarna eller 

poddarna när de visar sig. Inget säger att nästa vagn kommer utan risken är 

att det kanske är sista vagnen i det tåget som vi ser passera nu.  

En elenergi som vi i allt större utsträckning producerar själva genom vind, 

sol, bioenergi är något som vi ska måna om och stöda. Åland bidrar till det 

samlade nordiska förnybara energiprogrammet efter vår förmåga, många 

bäckar små kan skapa en stor å.  

40 procent av energiförbrukningen sker genom uppvärmning av våra bo-

städer. Under de senaste åren har energin varit billigare och skiftet mellan 

fossila bränslen och förnybara har tappat fart.  

Under 2016 har återigen energipriserna stigit med över 50 procent. Detta 

kan öka intresset för att skifta mot förnybara energiformer igen. 

Även tunga transporter står inför utmaningar. Den s.k. marknaden utveck-

lar nya energisformer och andra förändringar som reducerar energianvän-

dandet.  Även här kommer den nu kommande förändring inom skärgårdstra-

fiken förbättra vår livsmiljö. Genom kortare färjpass minskas förbrukning av 

fossila bränslen. Kortare färjpass skapar möjligheter att använda förnybara 

energislag. Detta ger i sin tur ny energi till vår skärgård och ett levande land-

skap över hela Åland. Kortare avstånd öppnar upp för möjligheter till större 

arbets- och sysselsättningsmarknad. Det belyser att kortrutt med förnybar 

energi ger förnyad energi till skärgårdens företagare. 

Ltl Torsten Sundblom 

Talman! Regionalpolitik är viktig! Förutsättningar för mäniskor att leva även 

i skärgård och glesbyggd är beroende av en god regionalpolitik och där är nä-

ringspolitiken en viktig del.    

Jag delar landskapsregeringens regionalpolitiska målsättning för närings-

livets främjande som förhoppningsvis ska bidra till goda framtidsutsikter i 

skärgården.  

Samarbetet mellan Skärgårdsnämnden och Företagsam Skärgård, där 

skärgårdskommunerna är företrädda, ska fortsätta och tonvikten läggs på ut-

veckling av företag och arbetsplatser i samarbete med bl.a. landsbygdsutveck-

laren, näringsutvecklaren, Företagsam Skärgård och branschorganisationer.  

Jag hoppas att detta ska ge ett positivt resultat och hjälpa till så att det 

skapas förutsättningar för flera arbetsplatser som är så viktiga för skärgår-

dens framtid.   

I budgetförslaget är driftsstödet samt investeringsstöd för detaljhandels-

verksamheten i skärgården fortfarande med och jag hoppas det är så även ef-

ter att klubban fallit över budgeten och julfriden inträtt. 

 Landskapsregeringens avsikt att revidera driftsstödet inför år 2017, dels 

genom en förenkling av ansökningsförfarandet så att stödet kan utbetalas i 

början av året och en översyn av stödnivåerna, ser jag positivt på.  

För ett blomstrande näringsliv i skärgården behöver det också finnas drif-

tiga företagare som tror på möjligheten att bedriva företagsverksamhet i 

skärgården.   

Fiskindustrin som är verksam i några skärgårdskommuner har bevisat att 

det går att driva företag i skärgården som ger goda skatteinkomster till lokal-

samhället. Dessa företag har gett ringeffekter genom behovet av transporter, 

byggare osv.  
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Genom kortrutten kommer förutsättningarna att förbättras betydligt, men 

till den saken tänkte jag återkomma under debatten om infrastrukturavdel-

ningen.  

Jag brukar säga; finns det arbete och kommunikationer så fins det förut-

sättningar för att ordna allt det övriga som behövs för ett välfungerande sam-

hälle. Behovet av bostäder och dagisplatser uppstår, elever kommer till sko-

lan och ungdomar växer upp. Där är framtiden!  

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag har ingenting att anmärka på ledamotens anförande. 

Ltl Sundblom är skärgårdsbo, jag har funderat mycket över vad som är 

hönan och ägget. Om man får man inflyttning till skärgården kommer 

det automatiskt att uppstå arbetsplatser eller måste man skapa arbets-

platserna först för att få inflyttning? Vad tror ltl Sundblom om den frå-

gan?  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Det är svårt att säga. Om arbetsplatserna finns då behöver man ju ar-

betskraft. Söker man arbetskraft och inte hittar den lokalt så kanske 

man hittar den någon annanstans och då flyttar arbetskraften in i skär-

gården. Allt är positivt för skärgårdssamhället; rörelse i samhälle, ar-

betsplatser och uppväxande ungdomar, det är det som vi behöver. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Britt Lundberg  

Herr talman! Vad är det som gör Åland så intressant och spännande? Vad är 

det som gör Åland så annorlunda och lockande? Var finns Ålands själ? 

Det som verkligen är Åland, det är det som även ur turistisk synvinkel är 

det mest intressanta med Åland. De turister som kommer till Åland vill ta del 

av vårt unika Åland och inte en kopia av något annat samhälle. En av de vik-

tigaste delarna i vårt turist-Åland är förstås vår härliga natur men vi får inte 

underskatta betydelsen av stolta, engagerade människor som vårt samhälle 

består av. 

Vad är det som gör att vi har två ligalag i fotboll på Åland och dessutom 

ibland vinner guld? Vad är orsaken till att vi har proportionellt så många id-

rottare på elitnivå? Hur kommer det sig att vår lilla befolkning kan få fram så 

fantastiska författare, kreativa kockar, otaliga skickliga konstnärer och ope-

rasångare av världsklass? Hur kommer det sig att lilla Åland är hemvisten 

och födelseorten för många verkligen framstående läkare och professorer? 

Varför har vi så många entreprenörer av klass? Vad är det som skapar vår 

framåtanda som resten av världen betraktar med avund? 

Kan det bero på att vårt samhälle är så nära, att vi blir sedda, att alla kan 

vara med och påverka och att man är stolt och delaktig? Vi ser människan. 

Ålänningar blir i hög grad bekräftade. 

Vad betyder det att i det närmaste alla ålänningar känner några beslutsfat-

tare och vet hur man påverkar? Vad betyder det för självkänslan och självför-

troendet? 
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Vad betyder det att det finns en viss konkurrens mellan våra kommuner? 

På vilket sätt sporrar vänskaplig och nyttig konkurrens och kampen att sträva 

till att vara lite bättre än grannkommunen? 

I centerns lagtingsgrupp tror vi det handlar om vår åländska innersta hem-

lighet, vår skatt – som vi behöver vara medvetna om, veta mer om och värna 

för att inte förstöra. 

Vi får inte glömma värdet och vikten av att odla det genuina och inte kopi-

era något som redan är upptaget. Tack, herr talman. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Som svar på en av frågorna vad det är som gör att 

Åland är så bra på mycket, så det beror på att ålänningarna är duktiga. I 

generationer har vi varit duktiga på sjöfart och det har ingenting med 

kommungränser att göra. Vi har varit jätteduktiga på färjesjöfart och det 

har ingenting med kommungränser att göra. Vi har varit jätteduktiga på 

chipstillverkning och det har ingenting med kommungränser att göra. 

IFK Mariehamn och andra föreningar har odlat jättemånga duktiga fot-

bollsspelare och det har ingenting med kommungränser att göra.  

Tvärtom, när det gäller idrotten så har kommungränserna varit ett 

jättestort hinder för det har gjort att inte alla har kunnat utvecklas på 

den nivå som de borde ha fått utvecklas p.g.a. att man har bott i fel 

kommun. Enligt mig har det ingenting att göra med kommungränser. 

Det sitter i själen i ålänningarna, inte i kommungränserna. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Allt det här som ltl Holmberg nu nämnde har egentligen 

ingenting att göra med var gränserna är ritade. Det handlar om i vilken 

mån man har möjlighet att samarbeta, i vilken mån man inte tillåter ett 

ledarskap där kanske vissa inte vill samarbeta med varandra. Det har 

nog ingenting att göra med antal kommuner. 

Däremot är jag övertygad om att genom att undvika att man smalnar 

av och skapa en politisk elit, att makten blir väldigt koncentrerad samt 

att man känner i periferin att man inte har påverkansmöjligheter - och 

kanske precis som utvecklingen har blivit i Åboland att det leder till att 

man börjar kräva istället för att ha en talkoanda - det kan påverka vårt 

samhälle väldigt mycket.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag tror att ltl Lundberg har väldigt rätt i att självkänslan 

och självständigheten som ålänningarna bär med sig har mycket att göra 

med att man blir sedd i många olika sammanhang och det stärker indi-

viden. Jag tror också att det faktum att Åland är en autonomi och har 

självstyrelse också ger någon slags kraft. 

Den tidigare svenska statsministern Göran Persson sade vid ett till-

fälle att han förundrade sig över ålänningarna i nordiska sammanhang. 

Han sade; ”de är ju bara 29 000 men när de uttalar sig så låter det som 

om de talar för 29 miljoner!” Det finns en stark självkänsla. Jag håller 
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med om att vi ska slå vakt om den, men jag tror, i likhet med ltl Holm-

berg, att den har ingenting med kommungränserna att göra. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag återkommer till det här, hur en karta är ritad, hur bil-

derna är och hur många kommunkanslier det finns så tror jag inte heller 

spelar så stor roll. Det viktiga är att människorna som bor i de olika 

samhällena har en direkt påverkansmöjlighet i sitt närområde. Det ska 

inte finnas en elit som styr över en, att man upplever att makten kom-

mer uppifrån och att någon annan, med ett elitistiskt tänkande, uttalar 

sig över en för då förvinner entreprenörsandan, talkoandan och själen 

och då tror jag också att turist-Åland försvinner.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Ltl Lundberg lyfte samma sak som många centerpartister har 

gjort idag i sitt anförande, nämligen kommungränsernas positiva inver-

kan på det åländska samhället och dess olika bitar. Jag funderar, cen-

tern har sagt att det ska vara upp till kommunerna själva att besluta om 

de vill gå ihop. Betyder det här att centern då kommer att motarbeta? 

Låt säga att kommunerna strävar efter att bli tre kommuner på Åland, 

kommer centern då att sätta sig emot den utvecklingen? För enligt cen-

terledamöterna finns det så otroligt många risker att bli färre, nu senast 

t.ex. gällande näringspolitiken.    

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det som jag lyfte fram här är sundheten i att det finns en 

konkurrens och att makten finns hos folket. Många människor ska vara 

med i det politiska beslutsfattandet i utvecklingen av sin kommun och 

inte bara en liten elit, kanske 20-30 personer, ska bestämma över alla 

kommuner på Åland. Om kommunerna emellan kommer överens om att 

man vill samarbeta eller gå samman i en annan kommun då är det 

samma sak och då har inte detta beslut kommit från ovan. Då finns det 

en kraft bland människorna som vill föra fram sin kommun i en annan 

omfattning och att kommunen ska se ut på ett annat sätt än tidigare. Då 

är det en utveckling som kommunen, med respekt för den åländska 

självstyrelsen, är helt borgad i den kommunala självstyrelsen, så det 

hänger ihop.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Stephan Toivonen 

Tack, herr talman! Jag tror att jag kom sist igen på listan, minst får komma 

sist men då behöver man inte upprepa det som alla andra har sagt här i de-

batten. 

Det har varit mycket om primärnäringar och jordbruket och dess problem. 

Jag har en motion om detta.  

Jag ser det ur en liten annan synvinkel. Det kanske inte har nämnts så 

mycket här men i allmänna motiveringen står; ”sanktionerna mot Ryssland 
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kvarstår emellertid än så länge och även landets egna sanktioner mot livs-

medelsimport från EU kvarstår” osv. Det är ju en av orsakerna just nu att det 

är problem.  

Det känns inte moraliskt rätt att en näring ska behöva lida av att EU har 

infört sanktioner. Därför har jag lagt ett förslag till tillägg i kap.615; ”att aktö-

rerna inom livsmedelsbranschen bör kompenseras för de negativa effekter-

na av de finländska sanktionerna på något sätt”. Jag har sagt att mina mot-

ioner inte ska var kostnadsdrivande.  

I 51 § i självstyrelselagen finns det något som heter särskilda bidrag som 

Åland kan försöka få från fastlandet. Jag är inte säker på att man någon gång 

fått det eller ens försökt få det. Frågan är om det här kunde ligga inom ramen 

för det? Jag vill lyfta fram det och kanske få en diskussion kring det. 

Om man ser det i ett större perspektiv, nu talar vi om lagtinget och Åland, 

så när jag for till Vårdö häromdagen så passerade jag Bomarsund, eller några 

stenar som är kvar i varje fall. Bomarsund man kan se som symbolen för den 

demilitarisering som vi fick på Åland. Det har slagit mig tidigare att egentlig-

en fick vi demilitariseringen vid freden efter första Krimkriget. 

Jag har hört Ålandsmodellen presenteras i många olika sammanhang. Frå-

gan är om våra politiker kunde framföra det på lämpligt sätt. Kanske Ålands-

bilden kunde vara en förebild för situationen i Ukraina? Det är ett tvåspråkigt 

land, en del är i princip ryskt, det andra är tvåspråkigt. Det finns många lik-

heter mellan Ukraina och Finland om man ser till den delen. Det vore spän-

nande om Ålandsbilden kunde bli bas för fred i Ukraina. Då får vi både fred i 

Ukraina och lite bättre också på Åland.  Tack, herr talman!  

Talmannen 

Debatten om näringslivet är nu avslutad. Vi övergår till diskussionen om infrastruktur. 

Begärs ordet?  

Minister Mika Nordberg 

Herr talman! Äntligen, får man väl säga, efter att ha väntat snart i tre dagar 

på att vi ska komma till infrastukturavdelningens moment under budgeten. 

Talman! Mycket som har präglat mitt arbete när det gäller att ta fram de 

skrivningar som vi har under hela infrastukturavdelningen är att jag har för-

sökt ha ett måtto; mindre prat och mera verkstad. Trots det så finns det flera 

sidor i budgeten som handlar om infrastruktur. Inledningsvis vill jag nämna 

några.  

När det gäller trafiksäkerheten så har vi det högt på agendan inom rege-

ringen. Vi tittar på olika åtgärder i vårt landskap. Vi har bl.a. ett projekt som 

handlar om att säkerställa våra övergångsställen. Vi har även en hög priorite-

ring när det gäller GC-nätens utbyggnad längs med våra huvudleder. Det här 

har många goda effekter både ur turistisk synvinkel när det gäller den lätta 

trafiken och även en hälsofrämjande- och en hållbarhetsaspekt.  

Vi fokuserar på vårt brounderhåll som är klart eftersatt. Vi har ett tioårigt 

program när det gäller våra broar som behöver rustas och förbättras. Vi har 

haft ett visst manfall inom personalen på infrastrukturavdelningen. Det är nu 

avhjälpt och vi kommer att ta itu med flera olika projekt. Vi har bl.a. Åva-

Jurmo som behöver tittas på, dvs. angörning för färjan som trafikerar mellan 

Åva och Jurmo och det finns många andra broar. Vi har även vissa idéer när 

det gäller Marsundsbron. 
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De konkreta satsningar som vi har riktat in oss på när det gäller infrastuk-

tur handlar bl.a. om linfärjorna. Det är en väldigt hög medelålder på de lin-

färjor som vi har idag. De är cirka 34 år gamla. Den senaste linfärjan som vi 

byggde i ny regi är från 1992, 24 år gammal. Detta medför ett stort behov av 

att göra något åt linfärjorna. Skrivningarna i landskapets budget gäller två 

olika investeringar.  

Vi kommer förmodligen först att börja med en ombyggnation av Töftöfär-

jan. Vi avser att sätta den på lindrift, den drivs då framåt med lindrift och där 

sker den stora ekonomiska inbesparingen. Sedan är lindriften även elektrifie-

rad. De kostnadsinbesparingar som finns att göra här är 2/3 av energikostna-

den vad gäller framdrivningen.  

Vi har även planer på en helt ny linfärja som ska vara större för att kunna 

täcka behovet som visar sig öka hela tiden. Den största trafiken idag är på 

Töftölinjen. Vi skulle ha stor nytta av en ny färja som skulle vara större och ta 

flera antal fordon än dagens färja.  

Herr talman! Jag vill nämna en hel del angående kortrutt. Vi står inför det 

faktum att det är nu eller aldrig. Den tidigare landskapsregeringen har haft 

hög prioritering vad gäller arbetet mot kortrutt. Det är satsat en hel del 

pengar på utredningar angående kortrutt. Det finns utredningar på 1 500 si-

dor när det gäller kortruttsmeddelandet. Man har tagit fram ett flertal MKB, 

miljökonsekvensbedömningar. Underlag för själva kortrutten har man abso-

lut satsat på.  

En parantes när det gäller kortrutten och varför jag säger nu eller aldrig är 

för att jag hade möjlighet att närvara i Stockholm i förra veckan i en diskuss-

ion med de nordiska infrastrukturministrarna. Där fick vi en kort redogörelse 

för de utmaningar som finns inom våra grannregioner.  Det visade sig att 

Danmark har planer på en tunnel under överfarten mellan Rødby-

Puttgarden, alltså mellan Danmark och Tyskland, och den har nu stött på viss 

patrull när det gäller många nya EU-direktiv som har tagits ikraft, bl.a. vat-

tendirektivet, Veserdomen som det handlar om. Det kommer inte, mina vän-

ner, att bli lättare att förverkliga kortrutten ju längre vi väntar med den. Där-

för är det ett högt prioriterat område. 

Jag ska lite strukturera upp vad landskapsregeringens skrivningar betyder. 

De underlag som vi har angående östra och västra Föglö kommer vi nu under 

den period som ligger framför oss att återkomma till med mera exakta place-

ringar av de olika hamnarna.  

Tittar vi på östra Föglö så har vi två hamnalternativ. Tittar vi på västra 

Föglö så har vi likaledes två olika hamnalternativ. Vi har även ett antal olika 

broar på de miljökonsekvensbedömningar som är gjorda på västra Föglö.  

Vi ska ta fram exakta underlag för att kunna räkna fram kostnaden för det 

här. Efter den mera exakta kostnadsbilden som vi sedan får, jämfört med den 

övergripande kostnadsbilden som finns idag, så kommer vi även att kunna le-

verera en finansieringsmodell. 

I budgeten skriver vi om målsättningen. Investeringarna som krävs för att 

förverkliga kortrutten, speciellt på östra och västra Föglö, kommer vi att 

kunna göra genom att minska driftsbudgeten och använda den minskade 

driftsbudgeten för att över tid kunna betala de här investeringarna. 

Olika andra förslag som har kommit är att man kanske ska göra någonting 

annat än att titta på en utbyggnad av västra Föglö.  
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Trafiken mellan Föglö och fasta Åland började 1957, för exakt 60 år sedan. 

I lagtingsdebatten har man många gånger talat om att skärgården är död, det 

finns ingen framtidsutsikt för skärgården och att det är lika bra att vi lägger 

ner allt där ute. Det här är säkert tankar som det finns olika argument för. 

Utvecklingen av befolkningsunderlaget har gått ner men skärgårdstrafiken 

har ökat både i kostnader antal turer fast underlaget ändå har minskat.  

Jag är helt övertygad om att oberoende av regeringar i framtiden på Åland 

så kommer landskapsregeringen att fortsätta att bedriva trafik mellan Föglö 

och fasta Åland. Även om man gör justeringar på andra håll så kan man fort-

sättningsvis i 50 år framåt, mina vänner, bedriva trafik mellan fasta Åland 

och Föglö. 

Räknar man helt fysiskt på den sträckan, de olika alternativen med en för-

kortad färjtur mellan västra Föglö och fasta Åland, så blir det ungefär 30 pro-

cent kortare tur. Det betyder att i 50 år kan man spara 30 procent av den 

energiåtgång som går åt för att upprätthålla trafiken mellan dessa två region-

er.  

Jag är helt övertygad om att vi i regeringen ska lyckas leverera det här i en 

tilläggsbudget under 2017 för att lagtinget ska få ta ställning till detta. 

I samband med att vi har talat om kortruttsinvesteringen har vi även varit 

tydliga när det gäller tonnaget. Landskapsregeringen har för avsikt att, om vi 

lyckas genomföra en kortruttssatsning, även kunna skaffa nytt tonnage för att 

serva Föglölinjen. Tanken med detta tonnage är inte att landskapsregeringen 

skulle äga själva tonnaget i egen regi. Tonnaget skulle upphandlas på en tota-

lentreprenad.  Tanken med detta är att möjliggöra att med skattemedel till-

handahålla nytt tonnage utan att landskapet behöver upphandla själva ton-

naget. Vi har även skrivit att det ska finnas en återköpsklausul. Det betyder 

att efter en tid som själv entreprenaden har pågått ska landskapet ha möjlig-

het att köpa tillbaka själva fartyget, ifall det annars riskerar att lämna Åland. 

På det här viset säkerställer vi att de investeringar som ändå är gjorda med 

skattemedel hålls kvar på Åland. 

Herr talman! Ytterligare har vi en skrivning i budgeten där vi anser att 

Sottungas trafik behöver klargöras. Det hänger ihop med att vid genomföran-

det av kortrutten vill vi tydliggöra att Sottunga ska trafikeras med ett eget far-

tyg. Det betyder att vi inte kommer att sätta in ett fartyg på Sottunga om vi 

inte genomför själva kortrutten. 

Herr talman! Jag har gått över tiden och är medveten om det, men jag har 

en hel del till. Alternativet är att jag begär ordet igen eller fortsätter en stund 

till. Jag tror att jag fortsätter en stund till. 

Herr talman! Vi har även en skrivning om vissa omorganisationer på infra-

strukturavdelningen. Vi ämnar möblera om lite när det gäller byråerna. Idag 

har vi allmänna byrån, infrastrukturbyrån och trafikbyrån. Det nya är att in-

för en transportbyrå. Tanken är vi ska samla de frigående fartygen, Ålands-

trafiken, linfärjorna, verkstaden och oljeskyddet. På den nya byrån, vägnäts-

byrån, är tanken att vi samlar väg, bro och hamn samt vägunderhållet. När 

det gäller vägnätsbyrån kommer vi dock att behålla den här uppdelningen i 

form av en beställarenhet och en utförarenhet så att det finns en klar bokfö-

ringstransparens vad som är vad. 

Herr talman! Avslutningsvis vill jag nämna några ord om vägunderhållet. 

Vägunderhållet har man under en väldigt lång tid haft ett fokus på. Vi har ett 

budgetmoment på cirka 2,4 miljoner. Oppositionen har aviserat att man 
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skulle kunna göra inbesparingar på 500 000 euro vad gäller en omorganise-

ring av vägunderhållet. Man säger att man kunde minska kostnaderna för 

vägunderhållet med 20 procent. Jag anser att så är inte fallet. 

Vi har under en lång tid haft olika effektiviseringar av vägunderhållet i 

landskapets regi. Jag tog fram lite siffror. År 2000 hade vägunderhållet 52 

personer anställda, år 2005 hade vi 45 personer, år 2010 hade vi 37 personer 

och idag år 2016 är vi nere på 29 personer. Om man jämför vägavdelningen 

år 2000 och år 2016 så har det hänt saker där. Man har slimmat organisat-

ionen och effektiviserat den. En del av den effektiviseringen är den flyttning 

som landskapsregeringen har aviserat angående Godby vägstation till 

Möckelö och det kommer att genomföras under 2017. 

När det gäller privatiseringen så har jag tagit fram lite mera statistik. Vi 

har sju stycken privatiserade plogdistriktet idag. Gör man en jämförelse mel-

lan ett av de här distrikten och landskapsregeringens egen drift så visar det 

sig att landskapsregeringen genomför ett plogningsdistrikt tio procent billi-

gare än det privata. Det behöver inte betyda att man inte kan privatisera olika 

saker. Idag har vi t.ex. privatiserat slyröjning och även plogning och annat. 

Det här är så omfattande så att jag är helt säker på att vi i debatten kan åter-

komma till olika saker när det gäller detta. 

Talmannen 

Talmannen påminner om tiden som nu har överskridits med fyra minuter! 

Minister Mika Nordberg 

Då avslutar jag här. Tack för det!  

Ltl Lars Häggblom, replik 

Tack, talman! Trafikavdelningen har många projekt på gång. En del av 

dem har blivit liggande, såtillvida att de aldrig ha blivit färdigställda och 

slutförda, bl.a. en del vägar, Vestmyravägen och flera. 

Vi har också broprojekt, gamla Marsundsbron har inte blivit slutförd. 

Jag undrar om det finns många sådana projekt som ligger och inte är 

slutförda? Har trafikavdelningen någon plan på vilket år och när man 

tänker slutföra dessa projekt?  

Minister Mika Nordberg, replik 

Tack, herr talman! Det är helt rätt som ltl Häggblom sade. Det finns väl-

digt många projekt i röret, bl.a. olika vägar. När det gäller Emkarbyvä-

gen har vi lagt ut vägplaner och de ligger och väntar på att de ska vinna 

laga kraft. Det förekommer överklagandet och annat. 

Det är många projekt som redan är beslutade om, men inte verk-

ställda. Jag ansåg att det är lika bra att vi börjar försöka ha lite verkstad, 

som jag var inne på i början av mitt anförande, och slutföra de projekt vi 

har före vi kommer med en massa visioner om projekt som kanske ald-

rig ens hinner påbörjas. 

Angående Marsundsbron så har jag haft vissa tankar om att vi skulle 

kunna utforma någon form av idétävling. I och med att vi har tagit del av 

diskussionerna om Pommern så är vårt samhälle fullt av goda idéer 

inom väldigt många områden. Jag skulle kunna tänka mig en form av 

idétävling. 
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Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag ska be att senare återkomma i många och långa anfö-

randen om infrastrukturavdelningen. 

Först vill jag säga att det skrämmer mig lite att höra en representant 

från moderat samling säga att man inte vill privatisera, man vill inte ens 

försöka privatisera. I fjol ville han bygga en tvätthall på Möckelö, i år vill 

han fortsätta med en garagebyggnad. Det är intressant! 

Vad gäller personalsiffrorna så skulle jag vilja påpeka för infrastruk-

turministern att siffrorna inte är korrekt angivna, eftersom linfärjefö-

rarna tidigare räknades in under vägunderhållssiffrorna. Således är det 

inte riktigt sanningsenligt det som ministern nu förde fram. 

Minister Mika Nordberg, replik 

När det gäller garaget och tvätthallen så av någon underlig anledning är 

det något som oppositionen har hakat upp sig på. Den garagebyggnad 

som omtalades är precis fortfarande ett och samma som behövs i och 

med flytten från Godby till Möckelö. Det är alltså inte olika projekt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Ltl Nordberg sade att det är nu eller aldrig. I tilläggsbudget 

nr 1 så sade regeringen att i höst skulle man konkretisera strategin för 

kortrutten. Nu är hösten här och vi har budgeten för 2017 framför oss 

och ändå har vi ingen helhetsplan. I strategin som ministern hänvisade 

till så finns det flera öppna frågor som behöver konkretiseras. När får vi 

dessa konkretiseringar? 

Minister Mika Nordberg, replik 

Ltl Britt Lundberg har helt rätt i sin beskrivning. I samband med till-

läggsbudgeten sade vi att vi skulle kunna bli klara med det här i höst. 

Bland annat på grund av personalsituationen, vilket vi har blivit stärkt 

som jag var inne på tidigare, ansåg jag ändå att det är lika bra att vi får 

en liten tid till att komma med de exakta beskrivningarna var de exakta 

färjfästen ska vara och var de exakta vägdragningarna och broarna ska 

vara. Det här kommer att påverka själva kostnadskalkylen, vad hela pro-

jektet kostar. Det är så stor satsning så att komma med någonting för-

hastat bara för att vi har sagt det i tilläggsbudgeten är inte ansvarsfullt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Nu eller aldrig, ja, hm? 

Bästa vänner, vi har en investeringstakt framför oss de kommande tio 

åren på i runda slängar 100 miljoner, t.ex. geriatriska 20 miljoner, po-

lishuset 15 miljoner, nya och gamla Vårdöbron 13-14 miljoner och 
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broåtaganden som vi har som uppgår till cirka 30 miljoner under de 30 

åren. Vi har nya färjor, vi ska sköta om befintliga hamnar osv.  

Frågan är naturligtvis i det här läget, om vi nu ska trycka på start-

knappen; finns det nu underlag för att göra en framställning om extra-

ordinarie anslag, så att Ålandsdelegationen får börja pröva det här? El-

ler har landskapsregeringen tänkt trycka på startknappen utan att vi har 

fått reda på om det finns en möjlighet att få extraordinarie anslag för 

den här typen av satsningar? 

Minister Mika Nordberg, replik 

Jag hade önskat att jag hade kunnat stå här i talarstolen idag och säga 

att nu trycker vi på startknappen när det gäller kortrutten, men så är 

alltså inte fallet.  

Landskapsregeringen har i budgeten sagt att vi i en tilläggsbudget 

ämnar återkomma med de exakta placeringarna, de exakta investering-

arna och de finansieringslösningar som vi har när det gäller kortruttsin-

vesteringen. 

Vi trycker inte på startknappen, utan vi avser att återkomma i till-

läggsbudget så att alla är fullständigt medvetna, på ett transparent sätt, 

om de investeringar som vi ämnar göra för en lång tid framåt. 

Ltl Tage Silander, replik 

Tack, herr talman! Om man ska förverkliga ett stort projekt så är det ju 

bra när man börjar att man är hyfsat säker på att det kommer att vara 

trafik också i fortsättningen, såsom infrastrukturministern sade. 

Passet mellan fasta Åland och Föglö behöver ju förstås utredas och 

det är antagligen där man ska börja. 

Anledningen till att jag tar till orda är att man sparar, om jag förstod 

det rätt, 30 procent av sträckan och därmed 30 procent av bränslet i 50 

år. Det går att räkna på detta när vi ser kalkylerna. 

Men det som jag vill att man ska beakta är den aptit man får, med ett 

kortare färjpass, att köra oftare. Den 30 procentiga inbesparingen 

kanske ändå inte finns i praktiken att beakta.  

Minister Mika Nordberg, replik 

”Den som har mycket vill ha mer” brukar man säga och så kan mycket 

väl situationen vara. 

Vi har under det här senaste året försökt ta inspiration från både 

östra och västra sidan om oss. Landskapsregeringen har varit och tittat 

på lindrivna färjor i Sverige. Vi har också tittat på trafikflödet på den 

finska sidan, med de färjor de har kan de intensifiera färjturerna när be-

lastningen är hög; fredagar, söndagar och helger. Då kan de köra lite 

mera och kanske under lågsäsong istället köra lite mindre. Med en kor-

tare rutt finns det en större möjlighet att göra trafiken mera flexibel och 

smart. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Jag vill ställa en fråga till ministern. Har regeringen över-

huvudtaget diskuterat möjligheterna med OPS, dvs. offentlig-privat 
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samverkan som en möjlig väg med tanke på alla dessa enorma investe-

ringar som nu måste göras inom infrastrukturen? Är tunneldrömmen 

död? 

Minister Mika Nordberg, replik 

Tack, herr talman! Nej, tunneldrömmen är väl inte död, men realismen 

hos minister Nordberg kanske har tilltagit lite det sista året. Tiden går 

fort när man har roligt även på ministerposten. Sannolikheten att den 

här landskapsregeringen kommer att komma med ett konkret förslag 

när det gäller tunneln, det ser jag inte som nåbart.  

Därför har vi istället försökte fokusera på att komma igång med kort-

rutten och ett förkortat färjpass till Föglö och där avser vi att kunna ha 

offentlig-privat samverkan. Den som i så fall vinner en upphandling att 

driva det här färjpasset får även stå för införskaffningen av fartyg, så det 

blir en totalentreprenad. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack, herr talman! Jag undrar om minister Nordberg på en minut lite 

grann kan ha visioner. Vad tänker man sig framöver kring eventuellt 

färre turer med tungt tonnage och flera turer med lättare tonnage och i 

praktiken dubbelt tonnage och kanske blanda in elhybrid och LNG i det 

hela? Det kanske kunde vara tilltalande för turister och även för stads-

bor som lättare kunde komma till skärgården och ge ett mervärde där.  

Jag undrar också om helhetsgreppet på hela Ålandstrafiken. Kan man 

få en biljett som gäller för både buss och färja och kanske till och med 

för stadstrafiken? 

Minister Mika Nordberg, replik 

Jag tror att detta blev lite för mycket för att kunna svara på en minut.  

Om vi tittar på långsiktigheten så är det något som alla turistföreta-

gare har velat ha. Man vill ha långsiktighet för att kunna planera in olika 

grupper som kommer. Näringslivet och turisterna har frågat efter att 

kunna boka bussar flera år på förhand. Vi har en utmaning vad gäller 

Ålandstrafiken att komma med ett beslut om hur vi ska gå vidare med 

teknik som finns idag. Precis som ltl Wikström var inne på så förväntar 

man sig att kunna ha ett biljettsystem, att kunna åka både kollektivt och 

färjor med mera och då behöver vi förstärka tekniksidan när det gäller 

Ålandstrafiken. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Torsten Sundblom 

Talman! ”Nu eller aldrig” sade ministern i presentationen och det är nog på 

det sättet. Landskapsregeringens vilja att förverkliga den efterlängtade kort-

rutten litar jag på!  

Att dela upp förverkligandet i etapper är också nödvändigt. Det är inte 

möjligt att verkställa alla kortruttsprojekt som omnämns i tidigare med-

delande om framtidens trafiksystem samtidigt. Någon uppdelning måste vi 
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ha. Landskapsregeringens avsikt att koncentrera resurserna till östra och 

västra Föglö är klokt. För det är dessa projekt som ger den kortaste återbetal-

ningstiden.  

Jag ser fram emot tilläggsbudgeten som ska ge klarhet i placeringen av 

färjfästen och vilket vägalternativ som föreslås.  

Jag vill påpeka en viktig sak, att markägarna som berörs informeras under 

planeringen och att deras synpunkter på vägsträckningarna efterfrågas. 

Genom dialog kan man komma till ömsesidig förståelse och samsyn på de 

mera exakta dragningarna i synerhet vid skärning av åkrar så att de blir så 

brukarvänliga som möjligt. 

Att landskapsregeringen överväger en totalentreprenad för en ny färja och 

sätta in den på Föglölinjen ger möjlighet till en rockad som kan resultera i en 

större kapacitet på flera linjer och någon av de äldre färjorna kan avyttras. 

Det som är skrivet om färjorna i budgeten är bra. 

Jag hoppas det blir spaden i marken under ministerns mandattid och att 

den står stadigt. Tack.  

Minister Mika Nordberg, replik 

Tack, herr talman! Man behöver ta markägarna i beaktande som ltl Tor-

sten Sundblom var inne på. Landskapsregeringen har, om jag har för-

stått saken rätt, en historia av att när man har gjort olika intrång på nya 

markområden för vägar, hamnar eller annat så har man oftast använt 

sig av tvångsexpropriering. Först bestämmer man var vägen blir, sedan 

tar man dit lantmäteri för att mäta ut hur många kvadratmeter som går 

åt och så fastställs ersättningen till markägaren efter det.  

Det finns ju en annan möjlighet som eventuellt även kan försnabba 

processen, t.ex. genom en förhandling och köp av marken på förhand. 

Det är en linjedragning som man behöver ta ställning till, hur landskap-

et ska göra på ett mera långsiktigt sätt.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, talman! Ja, oberoende av vad man gör så är det alltid bättre att 

prata med varandra på förhand. Kanske man över en kopp kaffe kan 

komma till ett bra resultat så att alla känner sig nöjda? Det är bara plus. 

Undviker man besvärssituationer så sparar man också mycket tid.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack, talman! ”Nu eller aldrig” sade infrastrukturminister. Tyvärr är jag rädd 

för att vi står närmare aldrig än nu. 

En ledarskribent i en av våra lokala tidningar skrev så här i ledaren från 

den 1 november: ”Bortsett från den nya kommunstrukturen lyser det stora 

strukturförändringarna och framförallt de politiska visionerna om dem 

med sin frånvaro i budgeten för 2017”. Mest tydligt blir det inom kortrutten, 

tyvärr. Jag vågar säga att vi har förlorat åtminstone ett år. Det verkar inte 

som om regeringspartierna har kunnat tala sig samman och besluta var och 

hur man vill gå vidare. Det är ändå klädsamt av ministern att han säger det: 

”Vi har inte kommit någonstans det här året, men vi avser att arbeta vidare”.  
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Visst är det lite intressant när det gäller kortrutten när landskapsregering-

en skriver att landskapsregeringen går vidare med infrastrukturprojekten 

östra och västra Föglö och hänvisar till det meddelandet som lades tidigare av 

den förra landskapsregeringen som i sin tur hade sin grund i den tidigare 

landskapsregeringen som i sin tur hade sin grund i landskapsregeringen före 

det. Så det här är inget kort projekt, även fast vi vill ha kortrutt.    

I vår budgetmotion skriver vi så här: ”Enligt budgetförslaget fortsätter 

arbetet med kortrutt enligt den strategi landskapsregeringen presenterade i 

meddelande nr 6/2013-2014 och koncentreras nu till projekten östra och 

västra Föglö. Noteras bör att meddelandet pekar på flera logistiska lös-

ningar vilket i sin tur möjliggör alternativa placeringsmöjligheter för ham-

nanläggningar och därmed trafikrutter. Trots tidigare löften om beslut har 

inga sådana fattats. I kapitelmotiveringen skriver landskapsregeringen 

”Förverkligande av projekten sker i enlighet med investeringsplanen land-

skapsregeringen fastställer. Vid behov återkommer landskapsregeringen i 

ett senare budgetförslag med tilläggsanslag då dessa projekt skall verkstäl-

las”. Vilka dessa projekt är framgår inte i texten ej heller hur finanseringen, 

till vissa delar eller kanske i sin helhet skall lösas”. 

Jag lyssnade noga på det som infrastrukturminister Mika Nordberg sade 

och jag har också lyssnat lika noggrant på vad andra redan har hunnit säga i 

den här debatten. Jag hör från regeringsblocket och även direkt från moderat 

samling att man kanske inte fullt ut är enig ännu vad man egentligen vill 

göra.  

Min vädjan till moderat samling och till regeringen är att man så snabbt 

som möjligt sätter sig ner, pratar sig samman och kommer med ett beslut 

som man sedan för tillbaka till lagtinget. Frågan om kortrutt är helt enkelt för 

viktig för att snackas bort.  

Ska Överö finnas kvar eller inte? Ska det nya färjfästet vara i Hastersboda 

eller inte? Ska färjfästet placeras någon annanstans? Ska vi börja med att för-

korta färjpasset mellan västra Föglö och fasta Åland eller ska vi börja på östra 

Föglö? Dessa frågor bör få ett svar.  

Landskapsregeringen uppmanas att återkomma till lagtinget och presen-

tera ordningen på detta. Låt oss nu inte få det framflyttat ytterligare en gång, 

så att vi i nästa tilläggsbudget ska få höra att vi får det därpå följande budget, 

för det är nämligen inte okej.  

Jag noterar också att det står i budgeten; ”Sottunga ansluts infrastruktu-

rellt till Föglö genom en lokal färjlinje, vilket sammanfaller med landskaps-

regeringens planer för en framtida kommunstruktur.” Jag tycker att det är 

lite magstarkt att tala om hur trafiken för sottungaborna ska lösas när man de 

facto inte ens kan ange en hamn var på Föglö man tänker angöra. Eller tänker 

man kanske köra någon annanstans? Nog förstår ni ju själva från landskaps-

regeringens sida att det här skapar en stor otrygghet ute i skärgården.  

Vidare skriver landskapsregeringen att man har för avsikt att trafikera 

mellan fasta Åland och Föglö på totalentreprenad med en ny färja, tror jag, 

för så står det nämligen på sidan 154. Tittar man i den allmänna motivering-

en och beskrivningarna där så finns det en viss diskrepans som gärna får för-

tydligas. Det står: ”För att bättre kunna möta dagens behov planeras ett nytt 

frigående diesel-elektriskt fartyg till Föglö-linjen och en ny linfärja med 

elektrisk drift till Töftölinjen. Ytterligare ett frigående fartyg behöver in-

skaffas inom kort för att upprätthålla flottan.” Vi talar således då om två fri-
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gående fartyg och en linfärja, om jag förstår allmänna motiveringen rätt. Det 

återfinns inte sedan senare, men där går det säkert att få ett klargörande? 

Jag lämnar kortrutten här och nu och återkommer i ett senare anförande. 

Före tiden rinner iväg så vill jag anföra en teknisk rättelse vad gäller kort-

rutt, men eftersom jag inte har numret nu på budgetmotionen så återkommer 

jag med den tekniska rättelsen i nästa anförande. Tack. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, talman! ”Investeringarna på östra och västra Föglö samt på 

västra Sottunga är på sikt ekonomiskt fördelaktiga investeringar. Det 

medför att skärgårdstrafiken kan bedrivas med bibehållen servicenivå 

till en lägre ackumulerad nuvärdeskostnad när driftskostnader och in-

vesteringskostnader kombineras.” Detta meddelande med den slutsat-

sen har ltl Thörnroos satt sitt namn under.  

Det finns pengar att spara i driften, 1,4 miljoner – som jag räknade ut 

2010 tror jag – bara genom att flytta om trafiken. Man kan inte göra 

bara en sak, man ska göra båda, för det är när man gör båda som det 

sker inbesparingar i driften.   

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag tycker att ltl Torsten Sundblom resonerade klokt. Det 

måste ha varit en väldigt förnuftig minister som lade fram det med-

delandet till lagtinget, något annat kan man ju inte tro.  

Det finns ingen förändring i centerns förhållningssätt till det som står 

i meddelandet. Problemet är nu nästa steg, när man ytterligare borde ha 

fasat av. Är det till Hastersboda vi ska angöra, ska Överö färjfäste finnas 

kvar etc. ? Det är de frågeställningarna som nu borde ha varit färdigt ut-

redda så att man kan ta nästa steg och verkligen börja göra upp vägpla-

ner. Nu står vi på samma ruta som när den förra landskapsregeringen 

lämnade det här meddelandet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Talman! Jag tror att den tidigare infrastukturministern borde vara väl-

digt medveten om att landskapets frigående fartygsflotta är väldigt 

föråldrad och i behov av förnyelse. Vi har t.ex. Ejdern som är gammal, 

trång och på alla sätt och vis borde uppgraderas och även handikappan-

passas. Landskapsregeringen var därför väldigt tydlig och aviserade att 

de nya fartyg som vi behöver införskaffa till skärgårdstrafiken, de ska 

inte ägas av landskapsregeringen utan de ska ägas av entreprenören som 

har ett långtidskontrakt. Fartygen ska drivas på det viset. 

Tanken med ett nytt fartyg till Föglölinjen är att man skulle flytta 

Skarven till Åva-Osnäs som har stor trafikbelastning.  

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Vi har en linje idag som går mellan Åva och Osnäs och vi 

vet att kapaciteten inte räcker till. Det finns tillfällen när det kan finnas 

plats på själva bildäcket men lasterna, företrädelsevis fisktransporter 

från Föglö, är så pass tunga att fartygets lastkapacitet redan är maxad. 

Då vore det väl naturligt, om man vill stöda det privata näringslivet, att 
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där den största trafikbelastningen finns så där lägger man naturligtvis in 

det nya fartyget. Där finns ju också rutten färdig.  

Med den besvärskarusell som jag känner igen från infrastrukturav-

delningen från min tid som minister så kan ju projektet med västra 

Föglö i princip dra ut hur många år som helst innan det har gått igenom 

alla domstolsinstanser, innan alla är nöjda och innan det har varit ut-

bjudet. Vi talar säkert tre, fyra, fem och kanske tio år. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Tony Wikström 

Tack, herr talman! Jag tänker låna tre minuter i denna kvälls sena timma för 

att prata om public service. Det förtjänar också några ord, tycker jag. 

Enligt regeringsprogrammet ska finansieringen av Ålands radio och TV ske 

över skattesedeln, och 1 januari 2019 är det tänkt att detta ska införas på lång 

sitt. Bra!  

Jag vet att lagresurserna är begränsade och många områden är viktiga, 

men vi behöver verkligen komma i mål med detta inom denna mandatperiod. 

Det betyder arbetsro och ett mycket mer rättvist och solidariskt system 

jämfört med idag då många hushåll fortfarande inte betalar licens, trots TV-

innehav. Dagens mediakonsumtion sker ju inte heller längre bara framför 

dumburken utan genom paddor, datorer och smarta telefoner. Så det är hög 

tid att skrota det gamla licenssystemet. 

Ålands Radio och TV står inför många utmaningar de närmaste åren. Den 

privata radiostationen Steel FM ett stenkast längre bort står på tårna och 

sänder mer och mer journalistiskt innehåll, och gör det dessutom riktigt bra.  

Så nu gäller det att vässa tänderna och armbågarna och förhoppningsvis 

använda det privata komplementet som en sporre att göra ännu bättre radio, 

något alla ålänningar vinner på. Vad är bättre radio då? Ja, det är ingenting vi 

politiker ska lägga oss i men ett område som jag tycker är viktigt att prioritera 

är den grävande journalistiken. 

Äntligen uppgraderas Ålands Radios mjukvara vilket ger fina möjligheter, 

även för TV-sändningar. Detta blir en fråga för ett framtida mediapolitiskt 

program. 

Att göra TV är dyrt, men kanhända mer krut ska läggas på webben, även 

med rörligt material? 

Att finnas med på sociala medier är viktigt, inte minst med tanke på att nå 

nya målgrupper som inte vanligtvis lyssnar på Åland radio. 

Min förhoppning är också att man för en nära dialog med lagtinget och re-

geringen om framtidens TV-sändningar från plenum, öppna utskottshöran-

den och seminarier. Men dessa diskussioner bör ske nu i samband med lag-

tingets renovering.  

Glädjande är också att Smedsböle får ny HD-teknik, s.k. DVB-T2, något 

som beräknas vara klart nästa sommar.  

Din gamla TV kommer inte att bli obrukbar, men en ny TV som är förbe-

redd för denna teknik gör att bilden blir mycket skarpare. Dessutom finns 

möjligheter att sända fler kanaler. Men som sagt, du kommer inte att bli 

tvungen att köpa en box eller ny apparat. 
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Vi får säkert anledning att återkomma till detta, men jag vill gärna redan 

nu framhålla att en övergång till en mediaavgift över skattesedeln också bör 

innebära mer resurser till Ålands Radio och TV. 

Mycket uppgradering görs just nu, men teknikunderskottet är stort. Tek-

nik-kompetensunderskottet är stort. Dessutom förändras medialandskapet 

mycket fort just nu. Att lyssna på radio över FM-bandet är ett minne blott 

inom en inte alltför avlägsen framtid. 

Samhället förändras och det måste också verksamheten göra, för att på 

bästa sätt uppfylla sitt public service-uppdrag. 

1 933 000 euro är mycket pengar. Men utslaget på alla ålänningar kostar 

verksamheten bara 18 cent per person – synnerligen välanvända pengar, och 

en public service-verksamhet att värna och vara stolt över! Tack. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Tack ltl Tony Wikström för anförandet. Jag funderar lite kring 

att mera resurser till Ålands radio och TV efterlystes. Min fråga är; un-

gefär i vilken storleksordning talar vi?  

Idag fick jag ett samtal från Brändö där man beklagade sig. Man är 

missnöjd över den TV-licens man betalar, inte med själva licensen som 

sådan men det utbud som sänds över Smedsbölesändaren når inte alla 

delar av Brändö. Det är bara en svag signal på TV-apparaten. Har ltl 

Tony Wikström några synpunkter på det? Kan man kanske halvera li-

censen eller kan man tänka sig att socialdemokraterna skulle arbeta för 

att även hela Åland, inklusive Brändö, skulle ha möjlighet att ta del av 

det TV-utbud som man de facto betalar en licens för idag?  

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack vtm Thörnroos. Jag kan inte sätta en prislapp på det i dagsläget.  

Som sagt, teknikunderskottet är stort och en stor del av maskinpar-

ken, bilar och lokaler är väldigt ålderstigna. Vi får all anledning att åter-

komma till detta.  

Jag har goda förhoppningar att det också ska synas på utsändningar-

na i samband med att Smedsböle nu rustas upp, förnyas, digitaliseras 

och följer med in i framtiden. Sändningarna ska bli bra mycket bättre.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, herr talman! Mitt inlägg i den här trafikdebatten berör två motioner; 

rivning av gamla Marsundsbron och förbättrat färjpass mellan Svinö och De-

gerby.  

Jag ska börja med Marsundsbron. Ltl Häggblom berörde den här motion-

en tidigare i en replik. Det här är en upprepning av tidigare motioner. Jag fick 

inget gehör i den förra regeringen och ända sedan jag kom in i lagtinget har 

jag påpekat om Marsundsbron. Då skämtades det lite om att man kunde ha 

någon sorts kafé på bron, men det är inte det som det handlar om.  

Sedan 2004 har landskapet varit utan miljötillstånd för den här bron. Man 

fick ett miljötillstånd år 2000 när den nya bron stod klar för att under fyra 

års tid ta bort den gamla bron. Ingenting har hänt. Idag är det tur att båtarna 

som trafikerar under bron inte har kört in i de här olika pelarna.  
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Jag tycker nu att jag hörde en viss öppning här av trafikministern att man 

håller på att titta på det här och det är väldigt välkommet.  

Kort och gott vill jag vilja säga att passa nu på när det blir dags att riva 

Vårdöbron och se om samma entreprenör har möjlighet att riva gamla 

Marsundsbron. Det är ett ganska stort projekt och inte några små grejer som 

ska användas när man river Vårdöbron och det är inte heller något litet pro-

jekt när man ska riva gamla Marsundsbron. Jag skönjer en liten öppning och 

jag hoppas att det kanske kommer ett förslag på sikt från den här regeringen. 

Sedan går jag över till en motion som berör förbättrat färjpass mellan 

Svinö och Degerby. Kortrutten har debatterats i lagtinget ända sedan jag kom 

in år 2003. Det har förekommit olika lösningar och olika förslag från olika 

trafikministrar. Vi står än idag och egentligen tuggar samma sak. 

Tidigare har jag sagt i något anförande att Ålands Framtid står bakom 

satsningen på östra Föglö. Vi har inte tagit ställning till var färjan ska ta iland 

på östra Föglö. Vi har ingen kompetens att avgöra vad som är bäst och inte 

bäst. Vi förlitar oss på att den kompetensen finns hos dem som ska rekom-

mendera förslaget. 

När det gäller färjpasset mellan Svinö och Degerby så finns det en möjlig-

het att åtminstone förbättra, kanske raka upp och fördjupa genom att 

spränga i Ekholms sund. Då skulle man kunna få in en färja som tar 90 bilar. 

I landskapsregeringens förslag nämns att man ska bjuda ut linjen på totalent-

reprenad, vilket jag välkomnar. Jag är glad för att man har tagit detta till sig. 

Vi från Ålands Framtid har tidigare tjatat om att titta på möjligheten att föra 

in totalentreprenad på färjtrafikens olika linjer. I budgeten nämns också 

andra linjer som blir aktuella och som ska omförhandlas. 

Det här är en chans att utnyttja material och att förbättra hamnen i Föglö. 

Anslutningarna ska göras så enkla som möjligt. Det är inte färjan som ska 

vrida och vända när den ska lägga till vid kaj, utan det är bilarna som i sådana 

fall ska svänga. De möjligheter som finns för att förbättra parkeringar och 

bredda vägar borde utnyttjas till max. När trafiken från östra Föglö kommer 

så blir köerna på Föglösidan 500 meter, som de pratar om nu, men det blir 

väl upp till en kilometer sedan om det inte görs någonting. 

Jag vet att det finns skyddade områden i de Degerby som man måste be-

akta. Men man måste också kunna utnyttja så mycket som möjligt av de om-

råden som man kan för att förenkla och förbättra för trafiken. 

Den här satsningen tror jag att man kan få ganska snabbt. Vi har ännu inte 

tagit beslut om var det ska anslutas på östra Föglö. Innan det är verkställt så 

går det väl ett eller två är till. Sedan kommer västra Föglö med alla dessa mil-

jökonsekvensbedömningar, besvär och allting.  

Intrånget som man gör på miljön, när det gäller bankning ut till holmarna, 

är det ingen som talar om. Tidigare har vi här pratat om miljö- och naturvård, 

men nu plötsligt är det legalt att bara ”banka fast” vatten hur mycket som 

helst och stänga av flödena.  

Jag tror att inom 10-15 års tid så har vi inte västra Föglö löst när det gäller 

markfrågor, anslutningar och alla besvär som kommer att komma in. Vi kör 

förbi Degerby som i princip blir en död region och ändå har vi ett färjpass 

plus en öppningsbar bro och inte är de underhållsfria, jag tror inte det. 

Jag vädjar till landskapsregeringen att titta på vår kläm i motionen. 

”Kortruttsprojektet västra Föglö omarbetas så att nuvarande färjpass ge-

nom Ekholms sundet breddas, fördjupas och rätas upp.” Titta om det finns 
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en möjlighet att göra det och gör det så fort som möjligt! Egentligen borde det 

ske i takt med tiden med östra Föglö om man ska få det här flödet att fungera 

annars kommer det att bli en stoppkloss i Föglö med nuvarande färjtrafik. 

Tack. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Tack, herr talman! Marsundsbron tror jag att vi har anledning att åter-

komma till senare under 2017. Det är absolut en aktuell fråga som vi 

inom regeringen ska ta på största allvar. 

När det gäller diskussionen som handlade om utretning av Ekholms 

sund så innebär ett sådant ingrepp stora miljökonsekvenser. Precis som 

ltl Eklund var inne på så har vi även begränsningar vad gäller själva 

framkomligheten genom Degerby bykärna. Man tittar på de här olika 

aspekterna och det viktigt att vi från landskapsregeringen ska kunna 

presentera en slutgiltig detaljerad lösning med alla dessa olika eventua-

liteter. Därför tror jag även att det behöver klargöras att det inte är frå-

gan om några bankningar överhuvudtaget när det gäller västra Föglö. 

Det är en bro över Spättahålet som är aktuellt i det fallet, inte på 

Svinösidan. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Jag vet att motståndet är ganska hårt av de markä-

gare som kommer att bli drabbade av den här förändringen av vägan-

slutningar och färjor, åtminstone de som har pratat med mig, men det 

finns säkert någon som är positiv också.  

Vad jag har förstått så har vi åtminstone på Degerbysidan ganska 

stora arkeologiska fynd. Jag hoppas att ministern förstår vad jag menar. 

Museibyrån kommer ju att bevaka allt när det gäller det museala.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, talman! Jag ska informera ltl Eklund om att ute på ön som den 

kallas eller Gripö har man kontinuerligt bedrivit skogsbruk, vilket torde 

betyda att det finns säkert korridorer som vägen passar bra i. 

När det gäller undervattensarbete och att försöka muddra upp Ek-

holms sund mera så undrar jag hur mycket det skulle kosta innan det är 

gjort. Då är det kanske bättre att sätta detta på en utbyggnad av vägarna.  

Sedan när det gäller Degerby kulturmiljö så är det bra om trafiken 

flyttas ut ur centrum. Det får också en mycket bra konsekvens till, det är 

att gästhamnsverksamheten kan byggas ut bättre i Degerby och man 

slipper färjsvallen i gästhamnarna. Det är många saker i detta som 

kommer att förbättra. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag hör ltl Torsten Sundbloms åsikter. Jag håller helt enkelt inte med 

hans åsikter. Jag vet att det finns markägare som kommer att beröras av 

den här nya vägsträckningen och som kommer att slå på bromsen och 
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det borde ltl Torsten Sundblom också känna till. Tydligen har han inte 

pratat med alla eftersom han ruskar på huvudet här.  

Man ska vara medveten om de här kostnaderna. Vi har inte de här 

pengarna som vi pratar om. Östra Föglö kommer att kosta 25-30 miljo-

ner och samma kommer västra Föglö att kosta. Säg hur ni tänker finan-

siera, då ska jag möjligtvis tänka om! 

Innan ni har markloven klara kommer det att ha gått tio år. Före alla 

besvär är över och om man under den tiden ska köra nuvarande färja så 

kommer det att bli korvstoppning på Degerbysidan. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mikael Staffans 

Tack, herr talman! Timmen börjar bli sen. 

Skärgården kan glädjas åt att budgeten visar på satsningar på trafiken både 

vad det gäller kommande anskaffning av nya fartyg, elektrifiering av linfärja 

samt främst nya ruttdragningar. Jag tänker naturligtvis på östra Föglö som är 

den rutt som snabbast ger inbesparingar mot satsade medel. Något som rege-

ringen sagt sig ha som mål vid investeringar. Detta ger de signaler som hela 

skärgården efterfrågar. 

Tidigare regeringar har främst gått in för att spara och skära i trafiken och 

hävdat att det har inneburit utveckling. Resultatet av detta har blivit en större 

osäkerhet om vad som väntar. Den nu liberal ledda regeringen med en mode-

rat minister visar på en vilja att vara tydlig med att infrasatsningar kommer 

att göras. Jag säger inte aldrig, utan jag säger nu. Trafikrutter kommer att gö-

ras om och skärgården andas numera tillförsikt. Genom detta så har man 

bl.a. på Kökar påbörjat 2 nya bostadsområden med drygt 20 fastigheter på 

vardera område. Dessa områdessatsningar söker sina bosättare både öster 

och väster om Kökar. Signaler om en bred politisk enighet om att även satsa 

på en fortsatt trafik österut både över Brändö som Kökar ger skärgården det 

budskap som behövs.  

Regeringspartierna samt ledande centerrepresentanter har välkomnat 

skärgårdens satsningar mot resande/inflyttare från fastlandet till skärgården.  

Samtidigt så läser jag motion 42/2016-2017 där oppositionen vill stryka 

momentet som förklarar hur trafiken ska lösas för Sottungas del när kortrut-

ten mellan Kökar och östra Föglö startar.  

För i och med kortrutten på östra Föglö finns inte den s.k. Södra linjen 

som man hänvisar till. Att Landskapsregeringen är tydlig med att ha en plan 

hur trafiken för Sottunga kommer att lösas är viktigt. Osäkerheten som oppo-

sitionen skapar genom att inte ge besked gynnar inte en framtida inflyttning 

av nya och yngre familjer till Sottunga, eftersom inflyttning är av mycket stor 

vikt för hela skärgården pga. den demografiska utvecklingen. Tidigare inflyt-

tare har gjort det efter att familjens barn skapat sina egna möjligheter, alltså 

det har varit äldre människor. 

Yngre människor efterfrågar ofta bättre kommunikationer numera och 

väger in detta som ett avgörande inslag vid bosättning. Gör gärna jämförelse 

med ensliga vägar ute på landsbygden, dessa bebos i allt mindre utsträckning 

av yngre familjer när kommunikationerna kräver egen bil för att ta sig på 
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landsvägen. Landsvägen som ger möjligheter för landsbygden i samma ut-

sträckning som skärgårdens ”landsväg” dvs. skärgårdens färjeturer. 

Under årens lopp har landsvägarna utanför Mariehamn dragits om för att 

underlätta för befolkningen, ibland bredare vägar och som mål att öka möj-

ligheterna. Motsvarande inom skärgårdstrafiken sker när färjornas kapacitet 

ökar och rutterna dras om och kortas ner.  

Nu kommer satsningar inom skärgårdstrafiken göras med beaktande av 

framtida kommunförändringar. Dagens rutter passar inte för en framtida 

skärgårdsstruktur.  

Ska vi sedan nämna hålbarhetsmålen, som vi alla har lovat att arbeta för, 

så är det allmänt känt att transportsektorn står för en stor andel av energiför-

brukning och främst med fossila bränslen. Ett avgörande sätt att reducera ut-

släppen för skärgårdsflottan är att införa kortrutt och avveckla långrutt när 

möjligheterna ges. Kortare färjpass skapar samtidigt möjligheter för att an-

vända renare energiformer än det som står tillbuds med dagens långa linjer. 

Talar vi sedan om visioner för skärgården och Åland skapar den nya tekni-

ken nya möjligheter. Tänk vad ett Hyperloopsystem kan skapa för trafik vo-

lymer! Vad kan inte framtida drönare med kapacitet för persontrafik möjlig-

göra? Vi behöver satsa nu så skärgården och glesbygd inte avfolkas. Våra 

barn och barnbarn kommer att tacka oss för vår framsynthet. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, talman! Ltl Staffas passade i sitt anförande på att säga att de tidi-

gare regeringarna bara har sparat och skurit in på skärgårdstrafiken, att 

det inte har hänt så mycket utan att det är nu det händer.  

Jag vill påminna om att den förra regeringen försökte skära ner men 

ändå hålla en bra trafik. Man driftprivatiserade för att kunna behålla en 

bra skärgårdstrafik med täta turer. Man hade ett val, annars hade man 

behövt skära ner på trafiken för att spara in pengar, men istället valde 

man att driftsprivatisera för att hålla en bra skärgårdstrafik. Så att 

komma med detta tycker jag att är lite fel. 

Jag vill påminna ltl Staffas om att det ändå är schysst att man skäller 

på sin egen regering och sitt eget parti för år 2007-2011 leddes regering-

en av liberalerna. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Mikael Staffans, replik 

Nu anser inte jag att jag var ute efter besparingar, alltså det som är ut-

veckling. Jag vet att om man pratar med dem som bor i skärgården som 

använder färjturerna dagligdags så finns det områden som har blivit 

bättre behandlande än andra.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Jag funderar lite kring det som ltl Mikael Staffas sade här om 

Sottunga, den budgetmotion som vi har lagt och att han är kritisk till 

den. Men i budgeten står det ju att landskapsregeringen avser att Sott-

unga ska trafikera Föglö. Det står inte när trafiken ska inledas, det står 
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inte med vilket fartyg och det står inte heller vart på Föglö. Rubriken är 

”Hamn- och broinvesteringar” och det finns ingenting som kopplar det 

här till kortrutten. Jag tycker nog att man ska vara lite försiktig om man 

heter Mikael Staffas med att kritisera allt för hårt när man inte känner 

till fakta.  

Ltl Mikael Staffans, replik 

Fakta är att vi ska bygga kortrutt. I samband med det så behöver Sott-

unga få trafik. Då är det väldigt tydligt av regeringen att förklara att det 

finns en plan även för Sottunga.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Jag skulle vilja ha ett förtydligande och så vill jag förtydliga. 

Som jag förstod på ltl Staffas så var det tack vare framtidstro på trafiksy-

stemen som man har investerat i bostadsområden på Kökar. Det kunde 

ha varit klädsamt att säga att den framtidstron baserar sig på det arbetet 

och den omfattande privatisering som gjordes av den förra regeringen. 

Hade detta inte gjorts, vilket den dåvarande oppositionen protesterade 

vilt emot, så hade allt blivit mycket svårare.  

Jag vill hävda att bostadsområdena som nu uppförs på Kökar beror 

på att det finns ett lokalt självbestämmande som har lyckats driva fram 

och skapa ett innehåll och en vardag som lockar investerare.  

På vilket sätt kommer en förändrad kommunstruktur att hjälpa till att 

lyfta fram kortrutten?  

Ltl Mikael Staffans, replik 

När det gäller satsningen på bostadsområdena så söks blivande invånare 

både från öster och väster. Därför är det av vikt, och det har jag också 

förstått från de centerröster som jag har hört, att man vill ha kvar trafi-

ken österut och med den nuvarande regeringen känns det mera troligt 

än vad det kändes med den förra. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Talman! Jag ska börja med budgetmotion nr 48. Nu vill jag klargöra de tek-

niska ändringar som centern vill göra. Under moment 976000, ”Infrastruktu-

rinvesteringar”, vill vi ha en ändring av momentmotiveringen. Vi föreslår att 

stycke fyra under momentmotiveringen får följande lydelse: ”Landskapsre-

geringen presenterar en helhetsplan gällande kortrutten för östra och 

västra Föglö, innefattande trafiklogistik, placering av broar och hamnar, 

vägdragningar och finansering för lagtinget innan beslut om, i kortrutts-

projektet ingående delprojekt, kan fattas och verkställas. 

Därtill föreslår vi under samma moment 976000 ”Infrastrukturinveste-

ringar” ytterligare en ändring av momentmotivering. Stycke fem under rubri-

ken ”Bro- och hamninvesteringar” får följande lydelse: ”Landskapsregering-

en går vidare med infrastrukturprojektet bro över Prästösund.” 
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 Vidare under samma moment, 976000 ”Infrastrukturinvesteringar”, före-

slår vi att stycke sex, sju och åtta utgår i sin helhet. Vi föreslår alltså inte att 

Sottunga ska anslutas infrastrukturellt till Föglö genom en lokal färjlinje, vil-

ket sammanfaller med landskapsregeringens planer för den framtida kom-

munstrukturen. Orsaken till att vi tycker att det ska strykas lyder som följer 

ur budgetmotion nr 42: ”Sottunga ingår idag i skärgårdstrafiksystemet på 

den så kallade södra huvudlinjen. Detta ger sottungaborna hyggliga möj-

ligheter att resa både i österled och västerled utan besvärande byten av 

färja och därtill hörande väntetider. Nuvarande trafiksystem möjliggör 

också för Sottunga att kunna ingå i olika kommunala samarbetsprojekt. Det 

under planerade kortruttssystemet är fortfarande bara i början av en lång 

process där beslut om slutgiltiga hamnalternativ, vägdragningar etc. sak-

nas. Trots detta vill landskapsregeringen införa en lokal färjlinje mellan 

Sottunga och en okänd hamn på Föglö, (orsaken till att vi tror att den är 

okänd är att det inte framgår vart man avser att trafikera) med motiveringen 

att det ”sammanfaller med landskapsregeringens planer för en framtida 

kommunstruktur”. ”Förslaget är således att stycke 6 under ”Bro- och väginve-

steringar” helt utgår.  

Vidare förslår vi i vår budgetmotion nr 47 att nytt tonnage ska införskaffas. 

Till skillnad från landskapsregeringen så föreslår vi att tonnaget inte sätts in 

på Föglölinjen utan istället på linjen Åva-Osnäs. Den information vi har visar 

att det är där som de största problemen finns för det privata näringslivet vad 

gäller lastkapaciteten mellan Brändö och fastlandet.  Det torde inte heller 

råda någon osäkerhet kring vilka laster som transporteras. Det är huvudsak-

ligen fisk från Föglö. 

Det är känt att det finns kapacitetsproblemen. Näringslivet i skärgården, 

främst inom fiskindustrin, har ett kontinuerligt behov av tunga transporter. 

Det är viktigt att notera detta kontinuerliga behov som inte är fluktuerande. 

Det är klart att det finns ännu större tryck på däckskapaciteten sommartid, 

men de tunga lasterna har ett kontinuerligt behov. Den tillgängliga lastkapa-

citeten motsvarar inte det faktiska behovet.  

Med anledning av detta är det anmärkningsvärt att landskapsregeringen 

dels väljer att prioritera ett nybygge till Föglölinjen, som de facto redan har 

tillgång till landskapets största och modernaste fartyg, och dels att ”det nya 

tonnaget föreslås vara av öppen typ”. Öppen typ är taget direkt från budge-

ten. Jag är inte bekant med vad som menas med ”öppen typ” men vi tror att 

det är ett fartyg med helt öppet lastdäck vilket medför att användningsområ-

det kommer att begränsas bara av den anledningen. 

Därför föreslår vi i vårt förslag en ändring av motiveringen så att de tre 

sista meningarna ersätts med följande lydelse: ”För att bättre kunna möta 

dagens behov planeras att nytt frigående fartyg till Åva-Osnäs linjen.” 

Man bör också notera att det faktiskt finns ett behov och det finns en färdig 

linje. Man kan i princip beställa färjan omgående om man så önskar och sätta 

in det så snabbt som möjligt. Huruvida den sedan ska vara i privat samverkan 

eller inte är egentligen en ganska viktig principiell fråga. Det som har möjlig-

gjort för landskapsregeringen att verkligen pressa driftskostnaderna inom 

skärgårdstrafiken har berott på att det har funnits flera aktörer som har varit 

intresserade, det har varit konkurrens om att få föra fram fartygen. Men finns 

det inte några fartyg att tillgå så misstänker jag att efter ett litet tag så är 

marknaden mättad och vi kan t.o.m. få ett privat monopol, vilket Gud för-
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bjude, eftersom ett privat monopol är ännu värre än ett offentligt så där får 

man vara lite försiktig.  

Vidare föreslår vi att sista stycket, under ”Färjinvesteringar, får följande 

lydelse: ”Kapaciteten på Åva-Osnäs linjen behöver utökas med ett nytt fri-

gående tonnage som bättre motsvarar kapacitetsbehovet.” Nog om detta.  

Jag ser att jag bara har väldigt kort tid kvar så jag ber att få återkomma 

med mina tre budgetmotioner in nästa anförande. Tack. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Tack, herr talman! Jag vill gärna ha ett förtydligande från vtm Thörn-

roos angående trafiken vad gäller Sottunga. 

Som jag förstod anförandet så vill alltså centern ha kvar södra linjen, 

trots en utbyggnad av kortrutten på östra Föglö. Var det korrekt uppfat-

tat? 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Frågan kan besvaras med ett ja och med ett nej. I dagsläget är det näm-

ligen omöjligt att uttala sig från vår sida hur sottungatrafiken ska arran-

geras eftersom det inte finns ett förslag att ta ställning till. När vi får ett 

förslag från regeringen så tar vi ställning till det. Vi vet inte i dagsläget 

om man avser att ansluta till Överö eller om man avser att fartyget ska 

gå hela vägen till Långnäs. Ska fartyget ansluta i Hastersboda eller finns 

det något annat ställe som det är tänkt? När landskapsregeringen kan 

presentera en plan var på Föglö man ska angöra och hur trafiklogistiken 

ser ut så ska vi komma med ett besked.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Stephan Toivonen 

Tack, herr talman! Jag är sist på listan nu, men jag förstod att jag inte blir sist 

i den här omgången. 

Talmannen  

Begär man ordet sent så får man det sent. 

Ltl Stephan Toivonen 

Ja, jag vet, herr talman. 

Här har talats en hel del om skärgårdstrafiken och jag kommer inte att 

nämna något om den. Vi inom Åländsk Demokrati är inte på något sätt fient-

liga till skärgårdstrafiken. Här finns två experter; både en som är minister 

och en som har varit minister så jag ska inte blanda mig i den debatten. 

Däremot hittade jag under infrastukturavdelningens förvaltningsområde, 

märkligt nog, vindkraften. Jag förstod inte riktig idén, men så var det.  

Eftersom jag lämnade in en motion kring vindkraften så tänker jag ta upp 

den under den här rubriken.  

Det finns ett förslag i landskapsbudgeten att satsa 550 000 euro för pro-

duktionsbaserad ersättning. Vi diskuterade den frågan rätt mycket här tidi-

gare. Jag var då inte helt för att satsa 2,5 miljoner på vindkraften. I budgeten 

står att landskapet planerar att presentera en energiplan för att se över den 

produktionsbaserade ersättningen osv. Min ståndpunkt då var och är ännu 

att man först borde komma med planen och sedan se vilka stöd man ska ha.  
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Till min glädje hittade jag en motion som jag kan stöda, första underteck-

nare är Veronica Thörnroos, under rubriken ”Förnyelsebar produktion av 

energiutvärdering och program för rättvisa stödsystem”. Där finns egentligen 

samma tankar att man ska stöda alla olika energiformer på samma sätt, vilket 

förekommer på fastlandet. 

I min motion föreslår jag att vi i det här skedet halverar stödet till vindkraf-

ten. Istället för 550 000 euro ska stödet vara 275 000 euro. Jag ser fram emot 

diskussionen i finans- och näringsutskottet.  

Lite kuriosa; av någon orsak brukar ni ta upp Portugal när jag står i talar-

stolen. För någon vecka sedan fick jag ett mail av en bekant rörande vindkraf-

ten i Portugal. Vindkraft används rätt mycket där. Nu har det visat sig, av en 

slump, att man inte bara har slutat bygga ut vindkraften utan man har varit 

tvungen att avbryta projektet och stoppa vissa vindkraftverk. Orsaken är att 

de tycks producera ett lågfrekvent ljud. Man har t.o.m. hamnat att betala er-

sättningar till dem som bor i närheten.  Den här typen av lågfrekvent ljud kan 

också transporteras över vatten. Det är en sak som är helt ny för mig. Jag 

tänker i finans- och näringsutskottet ställa frågor om det finns något liknande 

problem i våra trakter, för det är inte så bra att sedan behöva betala ersätt-

ning för saker och ting.   

Jag återanvände en motion som jag hade tidigare. Vad jag förstår så kom-

mer det här att återkomma varje år så det är bara för mig att fortsätta att ta 

den här diskussionen. Om inte den andra motionen går igenom eller nästa 

debatt som jag är här gäller misstroendet så det finns också andra sätt att inte 

behöva upprepa sina motioner. Tack. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Talman! Om jag är vicetalman nästa år också så kommer jag att insistera på 

att infrastrukturavdelningen behandlas först, för den är alldeles för styvmo-

derligt behandlad och det är ett så pass viktigt politikområde. Vi kan småle 

lite åt detta för vi börjar bli lite trötta, men de facto är det på det viset att har 

vi inte våra broar, vägar och färjor i skick så stannar hela det övriga sam-

hället. Det är samma sak om vägarna inte är plogade. Visst kan vi le lite här, 

men det här är så pass viktigt så nu tar vi någon timme till kring detta.  

Jag vill börja med att presentera vår budgetmotion nr 43 angående förhöjd 

säkerhet på linjen Åva-Jurmo.  

Det hände sig faktiskt vid den tiden då det fanns en trafikminister som 

hette Runar Karlsson. Den trafikministern ansåg att det fanns en klokskap i 

att skapa en bättre trafik inom Brändö, i det här fallet mot Jurmo. Man satte 

in en egen färja för att skapa en hygglig interntrafik. Det gick väl i många år. 

Sedan förekom länge ett resonemang om kortruttsinvestering till Jurmo och 

därmed gjorde man ingenting åt den s.k. provisoriska angöringsramp som 

byggdes. Nu har beklagligt nog det projektet också försvunnit från den poli-

tiska agendan och kvar finns nu angöringsrampen.  

Om man tänker på sjötrafiksäkerheten så är det skrämmande bilder som 

man har fått ta del av från de passagerare och fordon som dagligen trafikerar 

mellan Jurmo och Åva.    

I vår budgetmotion skriver vi: ”M/S Doppingen, som är i trafik mellan 

Åva och Jurmo transporterar årligen cirka 9000 fordon. Angöringsrampen 

som finns på Åva sidan är ett provisoriskt bygge i trä som redan för x-antal 

år sedan tjänat ut sin roll. Säkerheten i samband med lastning och lossning, 
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speciellt vid lågvatten, kan inte anses motsvara dagens lagstadgade säker-

hetskrav”. 

 Förslaget är att moment 976000 ”Infrastrukturinvesteringar” göra en 

ändring av momentmotivering så att det till motiveringen fogas ett nytt tredje 

stycke under rubriken ”Bro- och hamninvesteringar” med följande lydelse: 

”Projektering av en ny angöringsramp inleds omgående med målsättning 

att kunna bjuda ut bygget under år 2017.” 

Då kan säkert den kloke ställa sig frågan; varför lyfter man upp en enskild 

ramp som finns någonstans? Ska vi här räkna upp alla broar och hamnar som 

finns så blir debatten för detaljerad. Men orsaken till att vi valde att lyfta 

detta var att det fanns motsvarande skrivningar kring annat under det här 

momentet, men just Jurmo fanns inte med fast jag vet att man från Brändö 

kommun har skickat in en skrivelse.  

Jag vet att minister Nordberg nu är väldigt informerad om detta, jag hörde 

också i anförandet att han har tagit det till sig och förhoppningsvis ska han 

försöka få det ganska högt prioriterat på avdelningens arbetslista.  

Vidare vill jag än en gång lyfta upp försöket att privatisera eller konkur-

rensutsätta drift och underhåll av det allmänna vägnätet. Vi tror faktiskt att 

det finns en ekonomisk vinning i att göra det här. I samband med hörande 

har vi även tidigare också fått indikationer att det finns ett ganska stort in-

tresse från privata aktörer att åta sig det här uppdraget och då borde man åt-

minstone ge det ett försök, tycker jag.  

Därför skriver vi: ”Landskapsregeringen avser att stänga ner Godby väg-

station och flytta personal och maskinpark till Möckelö där en ny garage-

byggnad färdigställs och sociala utrymmen byggs om.”  Orsaken till att vi 

lyfter upp garagebyggnaden är att den i tilläggsbudgeten hette tvätthall. Det 

rådde en viss osäkerhet huruvida det var samma byggnad eller om man ytter-

ligare avsåg att bygga nytt. 

”Landskapet fortsätter således att ”bygga fast sig”, (för det är det man gör 

på det här trots allt ganska exklusiva belägna område) och därigenom be-

gränsas utvecklingsmöjligheterna för Möckelöområdet som helhet. Genom 

att konkurrensutsätta drift och underhåll av det allmänna vägnätet kan 

kostnaderna sänkas i storleksordningen 500 000 euro på årsbasis. 500 000 

euro är nog ingenting som vi har tagit helt fritt ur luften. Vi har varit i kontakt 

med ett antal entreprenörer som visserligen inte har gjort detaljerade uträk-

ningar men som ändå har givit en hint om att det borde vara möjligt. Arbetet 

som där bedrivs passar många gånger mycket väl ihop med annan vägbygg-

nation, underhåll och även med jord- och schaktbranschen för vintertid är 

det mindre arbete där än vad det är under vår och sommar.    

Vi föreslår därför att andra stycket utgår och ersätts med ett följande text: 

”I syfte att bibehålla servicenivån, men till en lägre kostnad, inleds omgå-

ende arbetet med att konkurrensutsätta drift och underhåll av det allmänna 

vägnätet.” Vi tycker faktiskt att det vore värt ett försök, ett seriöst försök, att 

göra det. Man ”vågar” konkurrensutsätta företagshälsovården, men det hård-

aste av alla hårda vägar, att ploga vägar och annat, så det vågar man inte för-

söka sig på och den delen har jag svårt att förstå.  

Att konkurrensutsätta och privatisera är inget självändamål för centern, 

det finns ingenting som säger att man ska göra det bara för görandets skull. 

Om det blir billigare och man kan behålla servicenivån i en trängd ekonomisk 

tid så tycker vi att man borde göra ett seriöst försök i all fall. Tack. 
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Minister Mika Nordberg, replik 

Herr talman! Jag kunde inte hålla mig från att begära ett förtydligande. 

Vad har centern för planer för Möckelöområdet? Vad jag vet så har man 

månat om kommunernas bestämmande under dessa dagar. Vad jag vet 

så är delgeneralplanering och detaljplanering kommunens redskap. Det 

här är ett industriområde. Vad har centern för tankar angående använd-

ningen för Möckelö?  

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Vi har inte diskuterat det i detalj inom centerpartiet, det 

ska jag villigt erkänna. Vi ser ju en potential i hamnen. Vår tidigare nä-

ringsminister från moderat samling, Fredrik Karlström, bedömde om-

rådet som väldigt exklusivt näringspolitiskt och han återfinns ju också i 

Jomala. Vill man skapa möjligheter t.ex. för en allmän hamn där, en 

större hamn, och kanske ett samarbete med det privata ägande som 

finns strax norr om landskapets område så tror jag att det finns goda 

möjligheter att nå ett gemensamt gott resultat där.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Nordlund 

Herr talman! Bästa ledamöter, nu kommer jag att göra något som jag aldrig 

tidigare i mitt liv har gjort här i lagtinget. Jag ska läsa upp en annan ledamots 

anförande, nämligen min partikollega Mikael Lindholms. Av familjeskäl har 

han inte möjlighet att närvara här vid plenum de sista timmarna, men han 

önskade ändå att hans anförande i trafikfrågorna skulle framföras och jag gör 

det så gärna.  

Herr talman! Landskapsregeringen aviserar i sin budget för 2017 att man 

ska investera i en ny eldriven linfärja till Töftölinjen. Det är mycket bra att 

landskapsregeringen insett att nytt tonnage behövs med tanke på medelål-

dern i skärgårdstrafikens fartygsflotta. 

Att satsa på eldrift är intressant och ett nytänk som kan vara bra för miljön 

och även driftsekonomin. Jag ställer mig dock ytterst tveksam till att man nu 

planerar att använda Töftölinjen som är landskapets i särklass mest trafike-

rade linje som testområde. Vi ser med all önskvärd tydlighet vad som händer 

om driftstörningar på några timmar inträffar.  

Töftölinjen är en pulsåder för hela norra skärgården och att lämna denna 

linje utan ersättningstonnage under långa perioder är ansvarslöst. Gårdagens 

problem kunde ha undvikits om reservfärja hade hyrts in vilket borde varit 

naturligt när man visste att simskälafärjan skulle komma att vara ur trafik en 

längre period på grund av grundstötningen för snart två veckor sedan.  

Som jag förstår planerna ska det alltså vara ett fartyg som dras fram i va-

jern med elvinschar vilket gör att flera frågor inställer sig. Vad händer om det 

blir strömavbrott? Hur hanterar man isproblem vid sträng kyla och drivis vid 

islossning?  

För att kunna ha underlag för en större omläggning från fossildrift till för-

hoppningsvis ren eldrift behövs ett försöksområde där inte lika många drab-

bas av eventuella driftstörningar. Lämpliga linjer är enligt mitt förmenande, 

(alltså Mikaels) antingen Ängösundslinjen som vi föreslår i vår budgetmotion 

eller björkölinjen.  
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Det borde även utredas huruvida ombyggnad till dieselelektrisk drift av be-

fintliga linfärjor kunde vara ett miljövänligt alternativ som dessutom inte är 

lika kostnadsintensivt. Flera av de mindre trafikerade linjerna har under vin-

terhalvåret mindre än 10 timmars gångtid per dygn vilket skulle göra att 

laddning av batterierna via landström skulle minska utsläppen av bl.a. koldi-

oxid väsentligt. Dessutom borde dessa ombyggnader vara betydligt billigare 

än att bygga helt nya färjor.  

Att byta ut Töftöfärjan som är den nyaste av linfärjorna är inte heller ge-

nomtänkt av flera anledningar: Den passar inte in i några andra färjfästen, 

MKB:n för bro över Prästösund är på gång och det borde utredas om färj-

passet kunde ersättas med en fast förbindelse. Tack, herr talman. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Tack, herr talman! Jag tänker upplysningsvis säga att landskapsrege-

ringen har ett väldigt gott samarbete när det gäller vajerfärjor med bl.a. 

Trafikverket i Sverige. Vi utbildar våra färjförare där i eko-driving, på 

det viset kan man minska energiåtgången. Vi har även besökt deras el-

drivna vajerfärjor. Det här handlar inte om en icke studerad teknik. 

Töftö passar på det viset att det finns två färjor där idag. Om den ena 

färjan av någon anledning skulle ha något problem så finns det alltid 

tillgång till en annan, så utifrån detta så är det ändå ett lämpligt ställe. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Tack för det. Eftersom jag nu har möjlighet så passar jag 

på att skicka en hälsning till infrastrukturministern från bastugänget 

som jag träffade för några kvällar sedan och som jag vet att även Mika 

Nordberg brukar träffa på Mariebad. Sakkunskapen där är mycket klok 

och den vill jag framföra; före man gör stora investeringar i nya färjor 

och andra stora infrastrukturella investeringar så borde man ta en dis-

kussion med Wärtsilä Marin och se om man kan nya maskinerna i den 

flotta som vi har idag. Det skulle antagligen ge både betydligt billigare 

drift och även miljövänligare drift. Det skulle bli helt andra, mindre och 

hanterbara kostnader än vad som annars blir fallet. Den hälsningen 

framförs härmed. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Diskussion är avslutad.  

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas. Omfattat. 

Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls fredagen den 18 november kl. 09.30. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 

Upprop. 30 ledamöter närvarande. 

Landshövdingen 

Värderade herr talman! Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna 

Republikens presidents framställningar till lagtinget för bifall till för det 

första förslaget till lag om sättande i kraft av bestämmelserna i avtalet med 

Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden 

och för det andra förslaget till lag om sättande i kraft av bestämmelserna i Pa-

risavtalet och för det tredje förslaget till lag om sättande i kraft av bestäm-

melserna i avtalet med Turkmenistan för att undvika dubbelbeskattning be-

träffande skatter på inkomst.  

Talmannen 

Herr landshövding! De inlämnade ärendena kommer att behandlas i vederbörlig ord-

ning. 

Föredras, fortsatt behandling 

1 Misstroendeyrkande 

Ltl Bert Häggbloms m.fl. misstroendeyrkande om att lantrådet Katrin Sjögren inte längre har 
lagtingets förtroende MY 1/2016-2017 

Lantrådet avgav en förklaring i ärendet vid plenum 9.11. Enligt 43 § arbetsordningen får 

ett beslut i ärendet fattas tidigast på fjärde dagen efter det att förklaringen avgavs.  

Först tillåts diskussion och därefter fattas beslut med anledning av yrkandet. För god-

kännande av ett yrkande om misstroende krävs minst 16 röster. Ett sådant beslut ska 

fattas genom en öppen omröstning. Ärendet kan bordläggas om lagtinget så beslutar.  

Diskussion. 
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Ltl Bert Häggblom 

Herr talman!  Närdemokratin i vårt landskap med kommunal självstyrelse är 

en grundbult i självstyrelsebygget.  

Det var kommunalmän som i tiden samlades på den gemensamma kom-

munalstämman den 20 augusti 1917 på Ålands Folkhögskola i Finström som 

var startskottet för vår självstyrelse. 

Ute i våra kommuner finns många förtroendevalda, både i fullmäktige, i 

styrelser, i nämnder och i organ. Ålänningar som med eller utan partitillhö-

righet ställt upp i sådana organ för att ta ansvar för det samhälle de bor i och 

tar sig tid från sin fritid för att läsa in handlingar och förbereda sig inför 

sammanträden för i princip ingen ersättning alls. För detta är de värda all be-

undran och aktning. 

Så här långt har jag kommit i mitt tal och då har vtm Viveka Eriksson re-

dan anhållit om replik. Det skulle vara intressant att veta vad hon vill säga. 

Vår demokrati bygger på att alla människor med olika åsikter ska engagera 

sig i vårt samhällsbygge. Den signalpolitik som landskapsregeringen gav ut-

tryck för i uttalanden i efterspelet av Vårdö kommuns fullmäktigebeslut un-

der 42 §, den 13 oktober 2016 om flyktingmottagande, anstår inte vår rege-

ring i landskapet Åland. Beslutet kallades ”sorgligt” och ”snuskigt” av lantrå-

det respektive kansliministern.  

Det anstår inte en regering att överhuvudtaget kommentera ett fullmäkti-

gebeslut och beblanda sig i det på ett sådant sätt att det kan styra beslutet. 

Enligt den europeiska stadgan om kommunal självstyrelse som bifallits av 

Ålands landsting, genom beslut den 21 januari 1991 och som framgår av 

Ålands författningssamling 73/1993, framgår att de lokala myndigheterna, 

och dit hör fullmäktige, är en av de viktigaste grundstenarna i varje demokra-

tiskt styrelseskick. I artikel 4 framgår bl.a. följande: ”De lokala myndigheter-

na ska inom lagens gränser ha full frihet att ta initiativ i ärenden som inte 

ligger utanför deras kompetens eller tillkommer annan myndighet.” Vidare 

anges i punkt fyra under samma artikel: ”De befogenheter som ges lokala 

myndigheter ska normalt vara fullständiga och oinskränkta. De får inte ur-

holkas eller begränsas av någon annan, central eller regional myndighet, 

om inte annat föreskrivs i lag.” 

I samma artikel framgår också en punkt som har betydelse i detta misstro-

endeyrkande: ”De lokala myndigheterna ska, i den mån det är möjligt, råd-

frågas i god tid och på lämpligt sätt i planeringsskedet och beslutsprocesser 

vad gäller frågor som direkt berör kommunen.” 

Arbetsvillkoren för de förtroendevalda anges också i samma stadga under 

artikel 7 för de lokala myndigheternas förtroendevalda som berör fullmäk-

tige. De förtroendevalda ska fritt få utöva sitt uppdrag. Detta innebär att man 

inte ska ha någon översyn för sina beslut inom sin kompetens.  Det betyder 

att landskapsregeringen, som i vissa sammanhang har tillsyn över det kom-

munala, inte får beblanda sig i fullmäktigebesluten inom sin kompetens. 

Vårdö fullmäktiges beslut var i det här fallet inte ett sådant beslut som har 

något med tillsyn att göra.  

Landskapsregeringens agerande uppvisar bristande respekt för demokra-

tin gentemot folkvalda representanter. Befogenheter som getts de lokala 

myndigheterna är fullständiga och oinskränkta, de får inte urholkas eller be-

gränsas av någon central eller regional myndighet som i detta fall av land-

skapsregeringen.  
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Ett uttalande från en regering att ett beslut är ”sorgligt” och ”snuskigt” kan 

inte, enligt min bedömning, uppfattas på annat sätt än att den som har varit 

med och fattat ett beslut anklagas för att ha gjort ett felaktigt beslut. Är det ett 

sådant samhälle som vi vill ha i landskapet Åland idag och i framtiden, där 

vår regering säger vad som är bra eller dåligt?  

Landskapsregeringens besked till ordföranden för Ålands Penningauto-

matförening om att han inte längre åtnjuter landskapsregeringens förtroende 

till följd av hans ställningstagande i egenskap som kommunstyrelsens ordfö-

rande, ett ställningstagande som togs på ekonomiska grunder i beredningen 

av ett ärende rörande flyktingmottagande i Vårdö kommun, är inte heller ac-

ceptabelt.  

Här är fråga om ett konkret exempel på olämplig inblandning i en kom-

muns angelägenheter. Grundbulten i varje demokratiskt samhälle är åsikts-

friheten, som vi måste värna om. 

Ordföranden för Ålands Penningautomatförening var av landskapsrege-

ringen vidtalad att fortsätta som ordförande också efter det att landskapsre-

geringen skulle välja en ny styrelse. Andra medlemmar i styrelsen hade blivit 

uppringda och informerade att man inte skulle få fortsätta i styrelsen.  

En kandidat, som sedermera blev vald, blev också uppringd för att han inte 

skulle få fortsätta i styrelsen. Men här hände någonting. I och med att perso-

nen, i det kommunfullmäktige där han satt, tog initiativ till flyktingmotta-

gande för kvotflyktingar, så fick han förnyat förtroende att sitta i penningau-

tomatföreningens styrelse. Detta om något utvisar landskapsregeringens ar-

betssätt. 

Arbetsvillkoren för de förtroendevalda i de kommunala myndigheterna ska 

ju möjliggöras genom fritt utövande av sitt uppdrag. Som jag tidigare anförde 

så får administrativ tillsyn över fullmäktige endast utövas med det förfarande 

som föreskrivs enligt lag. Kan någon påstå att styrelseordföranden i fråga i 

beredningen av ett ärende inför fullmäktige skulle ha begått något fel överhu-

vudtaget, när han på ekonomiska grunder ansåg att Vårdö kommun inte 

skulle ta emot kvotflyktingar.  

Landskapsregeringen, genom lantrådet Katrin Sjögren, säger i sitt svar till 

Ålands lagting att de har rätt att bilda opinion, vilket jag tolkar att man då vill 

styra samhället, och i synnerhet kommunerna, på ett sätt som man inte har 

rätt att styra. Lantrådet försvarar det agerande man har gjort på ett brutalt 

demokratiskt sätt. 

Det skulle ha varit hedervärt om man hade kunnat erkänna att man hade 

gjort ett misstag. Vi människor gör misstag varje dag. Många av oss bryter 

säkert också varje dag mot någon lag eftersom det finns så många lagparagra-

fer. Att säga att det kanske inte var rätt det man gjorde hade varit snyggt. Det 

tror jag att vi alla hade accepterat. Men man fortsätter att också inför lag-

tinget hävda att man gjorde rätt.  

Man vägrar både nu och i framtiden att diskutera styrelsetillsättningar of-

fentligt, som de står i svaret. Det här betyder att vi från lagtingets sida inte 

någonsin kan ställa frågor om penningautomatföreningens styrelses hante-

rande av olika angelägenheter. Den här föreningen är en av de viktigaste för-

eningar och underlydande affärsverk inom landskapet. Här gäller ”locket-på-

politik.” 

Hela landskapets ekonomi har på senare år byggt på avkastning från pen-

ningautomatföreningen så att budgetunderskottet inte skulle bli ännu större 
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än vad det har varit. Svaret som lantrådet ger till lagtinget på misstroendeyr-

kandet betyder att vi inte kan kritisera och ta upp frågor när vi tycker att man 

gått för långt, att regeringen tillåter spel på oseriösa grunder som gör att 

människor och familjer far illa. Det är lagtingets skyldighet, enligt mig, att 

kontrollera landskapsregeringens agerande angående spel och annat, ef-

tersom landskapsregeringen ger tillstånd till spel och på vilka villkor det sker 

enligt gällande lagstiftning i landskapet. Därför förstår jag inte svaret som har 

getts, att vi inte ska få diskutera det. Landskapsregeringen ska inte blanda sig 

i kommunala angelägenheter.  

Samma dag som landskapsregeringen avgav sitt svar till lagtinget så till-

satte man samma morgon en ny styrelse där den tidigare styrelseordföran-

den, som var vidtalad, inte fick fortsätta. Observera att det här om något visar 

att svaret på misstroendet och styrelsens tillsättning skedde samma dag. Man 

blandar ihop det.  

Ska vi ha ett sådant samhälle – och det här är en viktig fråga - där vissa av 

oss duger och andra av oss duger inte.  

Man har från landskapsregeringens sida börjat införa någonting som 

många av befolkningen inte kommer att acceptera. Man har infört någon 

sorts politisk korrekthet, att bara de som följer den politiska korrektheten ska 

duga i vårt samhälle. 

Jag hoppas att vi får en attitydförändring till stånd i vårt landskap till den 

här delen och att vi accepterar varandra att vi har olika åsikter i vårt sam-

hälle. Tack. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Ålandsrörelsens företrädare, tidigare generationers politiker 

som har haft ålänningarnas bästa för ögonen, som byggt upp självstyrel-

sen och som byggt det åländska samhället skulle knappast vara särskilt 

imponerade av ltl Häggbloms och oppositionens misstroende. Jag upp-

fattar det här som ett spel, det går inte att ta det på allvar, det är inte se-

riöst. 

Min fråga till ledamoten är - Vem är lantrådskandidaten för dagen? 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack talman! Lantrådskandidater tar man fram genom förhandlingar. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! I det sammanhanget är det intressant att vi så här långt kan 

konstatera att ltl Häggblom, ltl Pettersson och Moderaterna har för-

handlat inför öppen ridå, tydligen, om vem som ska leda nästa land-

skapsregering.  

Det som har varit väldigt tydligt är att ett av regeringspartierna har 

tackat nej till det här. Ändå kör man vidare och stjäl en massa energi, för 

det tycker jag att man gör, när man inte har ett seriöst alternativ. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Talman! Det här om någonting visar vad jag just sade, hur man försöker 

styra så att vi inte ens ska få diskutera ett misstroendeyrkande. Vi har 

rätt att säga vår åsikt. Vi har rätt att visa vad vi tycker och tänker. Men 

att man på detta sätt försöker kväva en debatt visar på hur man ser på 

åsiktsfriheten också i Ålands lagting. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Jag vill klargöra det faktum att regeringen inte har beblandat 

sig i Vårdö kommunfullmäktiges beslut. Det vet jag, det vet ltl Häggblom 

och det vet hela oppositionen. Man har alltså inte sagt att Danielsson 

inte har fortsatt förtroende i kommunen. Man har sagt att han inte har 

fortsatt förtroende i PAF:s styrelse, en styrelse som regeringen har fullt 

mandat att tillsätta efter sitt eget förtroende. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack herr talman! Det som ltl Johansson framför så visar att på grund 

av hans uttalande i Vårdö kommun så fick han inte fortsatt förtroende i 

penningautomatföreningens styrelse. Det var precis vad ledamoten 

sade.  

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Men det som oppositionen, med ltl Häggblom i spetsen, stän-

digt insinuerar om är att regeringen också påverkat Vårdö kommuns be-

slut och det är inte sant.  

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack herr talman! När man går in och gör så här så visar det ju också att 

man ställer krav på andra kommuner. Det var ju någon annan ledamot 

också som inte skulle få fortsätta, men för att han tog initiativ om flyk-

tingmottagande i sin hemkommun så fick han fortsätta i penningauto-

matföreningens styrelse. Det här visar ju konsekvenserna av en sådan 

inblandning. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Eriksson, replik 

Talman! Ltl Häggblom uppehåller sig vid yttrandefrihet och åsiktsfrihet. 

Jag håller med om att sådan råder i vårt land. Enligt grundlagens 2 kap. 

12 § råder yttrandefrihet i landet. Det är också så att det inte finns någon 

förhandscensur. Men det som man yttrar, både i sociala medier och i 

tidningspress och annanstans i samhället, kan få juridiska eller politiska 

konsekvenser. 

Jag hoppas att ltl Häggblom håller med mig om att i det här fallet 

finns det inga orsaker till straffrättsliga konsekvenser. Men politiska 

konsekvenser finns det. Här anser jag att regeringen har tagit sitt poli-

tiska ansvar, man har följt de politiska konsekvenserna av de uttalanden 

som kommit från PAF-styrelsens ordförande, dvs. regeringen har tagit 

sitt ansvar. Håller inte ltl Häggblom med om detta? 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack talman! Jag förstår inte ltl Roger Eriksson. Menar ledamoten att 

yttrandefriheten tar sig sådana uttryck att det här var en konsekvensbe-

dömning så att styrelseordföranden inte fick fortsatt förtroende? Var 

finns då åsiktsfriheten? Åsiktsfriheten gav med en gång en smäll att ”du 
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är inte välkommen i det åländska samhälle där vi lever.” Det är det som 

jag vänder mig emot och det har jag alltid gjort. 

Ltl Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Åsiktsfriheten försvarar även jag. Men som jag just sade, 

när man har åsiktsfrihet så kan det få konsekvenser. Det finns ingenting 

som heter förhandscensur, dvs. det kan få juridiska, straffrättsliga eller 

politiska konsekvenser hur man uttalar sig. I detta fall har regeringen 

tagit sitt politiska ansvar och tagit de rätta konsekvenserna. Det är också 

så, att en person som i det här fallet hade en ställning som ordförande i 

PAF:s styrelse, sitter på ett förtroendeuppdrag. Man kan ta en liknelse 

enligt kommunallagens 58 §, dvs. gällande en kommundirektör. Han 

måste avgå direkt om han saknar kommunens förtroende. Även i detta 

fall har personen saknat regeringens förtroende. Svårare är det inte. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Herr talman! Då har vi fått svar på frågan. Det är så här regeringsblocket 

fungerar. Den som är emot flyktingmottagning på ekonomiska grunder, 

oberoende i vilken kommun eller i vilket organ man sitter, så får det de 

konsekvenserna att man absolut inte får något uppdrag inom landskaps-

förvaltningen. Du får inte en tjänst. Den här signalpolitiken gäller för 

hela regeringskansliet, att den som vågar opponera sig och säga någon-

ting om flyktingmottagning, ska avgå omedelbart i morgon! Det är ju 

fruktansvärt det du säger ltl Eriksson! Det här visar vart vårt samhälle är 

på väg och som absolut under inga omständigheter får accepteras!  Jag 

trodde inte att jag skulle behöva höra detta från ltl Roger Eriksson. Men 

det var ett bra erkännande! Tack. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack herr talman! Det som egentligen bekymrar mig gällande misstro-

endet är också det politiska maktspråk som ltl Bert Häggblom använder 

sig av. Vad ger det här för kringeffekter i vårt samhälle? Vi har just följt 

med en ”huisig” valdebatt i USA där just liknande maktspråk användes 

av den blivande amerikanske presidenten. Att hålla på med sådan 

skrämselpropaganda tycker jag är ganska oseriöst.  

Jag ifrågasätter också att Centern skriver sina namn under det här 

misstroendet, när det just är fråga om PAF, men framförallt kommunre-

formen, som är orsaken. Det ärende som faktiskt sammansvetsar rege-

ringspartierna mest. 

Talmannen 

Talmannen vill påminna om att replik ska rikta sig direkt till den person som står i ta-

larstolen, inte till andra. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Talman! Den som utövar maktspråk brukar vara den som har makten. 

Jag visste inte att oppositionen har makten i det här lagtinget. Rätta mig 

om jag har fel. Ltl Kemetter erkänner nu att socialdemokraterna inte 

längre tänker vara med i landskapsregeringen. 
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Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack herr talman! Ytterligare igen så använder ltl Häggblom ett makte-

lement där han ska förminska talaren som står bredvid.  

Misstroendet riktar sig kring kommunfrågan. Varför väljer man just 

det temat för att skapa misstroende för den här regeringen? Det ärende 

som absolut är det som sammansvetsar regeringspartierna mest.  

Ltl Bert Häggblom, replik 

Herr talman! Jag tror att det kommer att klargöras i dagens debatt. Jag 

tror att vi har delat upp anförandena som vi har, så den delen kommer 

nog också att bli klarlagd. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack talman! ”Vissa duger”, säger ltl Bert Häggblom i sitt anförande. Jag 

ser mera på vilken profil man vill ha i sitt ledarskap, i sina styrelser och 

affärsverk som landskapet har ansvar för. För mig är ett gott ledarskap 

bl.a. att man har bra värderingar som man ger vidare neråt till sina an-

ställda.  

Att säga att man vill vad kommunerna vill så tycker jag inte att är rätt, 

för det är inte det som man vill. Man ser vad man vill ha för ledning i 

sina organisationer. 

Menar ltl Bert Häggblom att landskapsregeringen i sitt ledarskap inte 

ska styra sina underliggande organ, affärsverk och styrelser och vad de 

har för profil utåt och hur ledarskapet ska se ut? 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Herr talman! För den som sitter i styrelsen och representerar Ålands 

penningautomatförening så handlar det enbart om ekonomi och hur 

man samlar in pengar. Det har alltid varit ledordet för Ålands penning-

automatförening. De värderingar som ett spelbolag har så kan väl disku-

teras, men det är inte det som vi diskuterar här idag. 

Vad är en värdering och en värdegrund? Det finns det olika åsikter 

om. Det betyder att den som inte har rätt åsikt inte kommer i åtanke 

överhuvudtaget med nuvarande landskapsregering, varken som förtro-

endevald eller som tjänsteman. Den signalpolitiken kan jag inte accep-

tera. Det åländska samhället har aldrig varit uppbyggt på det. Vi har 

kommunstyrelser där alla får vara med.  

Jag slutar här eftersom tiden inte räcker. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack herr talman! Ja, det är viktigt att alla får vara med, det är helt klart. 

Jag kan också hålla med ltl Häggblom om att man kan diskutera att vi 

har ett samhälle som är otroligt styrt av penningspel, vilket det är. Där-

emot är föreningens värderingar någonting helt annat. Det är att verkli-

gen stötta föreningar som ger sin tillit till människor och som verkligen 

vill ge ett stöd i vårt samhälle. Därför tycker jag att den förening som vi 

debatterar här idag och dess värdegrund och ledarskap är otroligt viktig.  
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Ltl Bert Häggblom, replik 

Herr talman! På det sätt som man har avfärdat den långvarige ordfö-

randen för penningautomatföreningen tycker jag inte är värdigt rege-

ringsblocket. Det man säger idag är att han inte skulle ha de värderingar 

som landskapsregeringen har.  

Att man i en församling håller ett tal om ekonomin för en kommun - 

där det inte fanns någon annan värdering än ekonomin - och när man på 

grund av det inte får fortsätta, så tycker jag att man har gjort ett riktigt 

klavertramp. Men man ids inte erkänna det. Man kan erkänna och säga 

att - ”okej vi gjorde fel” - inte är det något värre än så. Alla kan vi göra 

fel. Men man gör det inte, man hävdar det med ännu större frenesi och 

det skrämmer mig. För då får vi det samhälle som håller på och växer i 

Västeuropa, vi delar in oss två olika kategorier. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack herr talman! Idag mer än någonsin behöver Åland ett starkt ledar-

skap och en stark regering. Att begära ett misstroende mot regeringen 

utan att ha en lantrådskandidat eller ett alternativt regeringsprogram är 

svagt. Svagt att man enbart är ute efter att söka splittring, svagt att man 

enbart söker rubriker och uppmärksamhet.  

Det skulle även vara intressant att veta om oppositionen är beredd att 

söka samarbete med Åländsk Demokrati i sin strävan att få leda Åland?  

Ltl Bert Häggblom, replik 

Herr talman! När det gäller att leda Åland så ska alla som är parlamen-

tariskt valda i ett parlament få ge sitt uttryck. Man får inte ta avstånd 

från någon och säga att man inte duger. Sådan människosyn är jag 

starkt emot. Jag vill prata med allt och alla.  

Ltl John Holmberg, replik 

Tack herr talman! Det är intressant, vi behöver bara åka över Ålands hav 

ett par timmar för att komma till Sveriges riksdag. Där har vi en situat-

ion där hela oppositionen idag vägrar att samarbeta med Sverigedemo-

kraterna t.ex. Där har man tydligt tagit avstånd från det. Till och med 

regeringen vägrar att samarbeta med Sverigedemokraterna, som har 

kommit in i riksdagen genom ett demokratiskt val.  

Enligt det svar som ltl Häggblom ger mig här så tar jag för givet att 

Centern, Obunden samling och Ålands Framtid är beredda att samar-

beta med Åländsk Demokrati. Det är intressant. 

Talmannen 

Talmannen påminner ånyo om att replik ska rikta sig till den som har haft huvudanfö-

randet och inte till andra.  

Ltl Bert Häggblom, replik 

Herr talman! På det demokratiska Åland hoppas jag att vi alla ska kunna 

samverka och inte ta avstånd från varandra och låta bli att hälsa på nå-

gon eller stiga upp i ett rum och gå ut. Det är den signalpolitik som du 

ger ltl Holmberg. Så länge jag har en röst så kommer jag att vända mig 
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mot sådana människor som har den människosynen som ltl Holmberg i 

så fall har, om ledamoten har den synen. Jag hoppas att jag har fel för 

jag tror inte så illa om ltl Holmberg. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Ltl Häggblom förde in diskussionen på spelmissbruk och 

avigsidan med spelverksamheten som ju alltid finns där. Denna land-

skapsregering, precis som flera landskapsregeringar tidigare, har sagt 

att PAF ska verka inom ramen för ansvarslöst spelande, t.o.m. så att 

PAF ska bli det mest ansvarstagande spelbolaget i hela världen. En hög 

ambition, en hög svansföring kanske man kan kalla det, men det oaktat 

så är det det som landskapsregeringen som ägare vill att man ska arbeta 

efter. Nu ska detta göras på en internationell marknad. Den styrelse som 

har tillsatts har tillsats uttryckligen utifrån det här ägardirektivet.  

Det skulle vara intressant att höra om ltl Häggblom, eftersom dis-

kussionen fördes in på det här, står bakom denna tuffa men ändå nöd-

vändiga ambition? 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Talman! Jag har inte sett någonting som har delgivits oss, åtminstone 

inte i oppositionen. Om det från landskapsregeringens sida har fattats 

något beslut om någon ändring, vad avses då för policy gentemot pen-

ningautomatföreningen? Det enda jag har sett är de villkor som gäller 

för styrelsen, de styrelser som man tillsätter i affärsverk och andra or-

gan. Någon ny policy för penningautomatföreningen har jag inte sett 

men kanske jag har fel och inte varit tillräckligt uppmärksam. Det vill 

jag gärna ta del av och se innan jag kan kommentera den synpunkten. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Den här frågan har diskuterats av landskapsregeringar och 

lagting under många mandatperioder. Nu framför jag det här så offent-

ligt som det bara går att göra, att landskapsregeringen har den här am-

bitionen. Landskapsregeringen har tillsatt en, som vi ser det, ytterst 

kompetent styrelse för att förverkliga den saken. Vi ska äga det kanske 

mest ansvarstagande spelbolaget i världen. Vi har en styrelse som ska 

förverkliga detta. 

Det som blir intressant som en förlängning av den här diskussionen, 

är att den nytillträdda PAF-styrelsen har landskapsregeringens fulla för-

troende för att göra det här.  

Landskapsregeringen sitter å sin sida på lagtingets förtroende och 

snart ska landskapsregeringens förtroende prövas. Hur ser ltl Häggblom 

på sammansättningen i den nytillträdda styrelsen? Har den styrelsen 

också ltl Häggbloms förtroende ifall omröstningen skulle visa att land-

skapsregeringen inte har lagtingets förtroende? 

Talmannen 

Tiden är ute! 
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Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack herr talman! När man tillsätter en styrelse för Ålands Penningau-

tomatförening så skulle jag nog ha valt att se till de kompetenser som 

finns inom landskapet. I övrigt vill jag inte kommentera styrelseledamö-

terna här utan det tycker jag att vi tar en skild debatt om. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Ingrid Johansson 

Talman! Vi har ett fruktsamt samarbete i regeringsblocket med ett lyssnande 

ledarskap. Vi liberaler uppskattar den ideologiska bredd som finns i rege-

ringsblocket. Det gör att många ålänningars röst kommer till tals. Den libe-

rala gruppen vill därför börja med att tacka regeringen och regeringsblockets 

ledamöter för det goda samarbete som kännetecknas av respekt, lagarbete 

och högt till tak. Personligen tror jag att en av förklaringarna till det goda 

samarbetet är att vi har ett lantråd som har mottot” det är viktigare att låta 

andra växa i än att stå och glänsa själv.”  

Men det är absolut inte så att det bara är i regeringsblocket som det finns 

kunskap och klokskap. Vi har mycket av det också i oppositionsbänkarna. 

Men dagens ärende är jag långt ifrån imponerad av.  

Talman! Låt mig förklara varför. Oppositionen har lämnat ett misstroende, 

det har de all rätt till. För det är så att den som har makt ska granskas, kriti-

seras och förklara sig. Och vi tar ansvar för demokratin och vi tar misstroen-

det på fullt allvar. Men vi tar också ansvar för det åländska samhället och 

ålänningarnas skattemedel.  

Liberalerna ställer sig däremot frågande om oppositionen tar ansvar? Det 

är, efter oppositionens presskonferens, tydligt att det aldrig fanns ett seriöst 

regeringsalternativ. Det skulle ha varit på sin plats med tanke på att ett miss-

troendeyrkande är det tyngsta verktyget som man kan ta till. Både regering 

och lagting har arbetat och sitter nu och arbetar i timmatal med den här frå-

gan. Och som ni vet är tid pengar. De som får stå för fiolerna är skattebeta-

larna.  

Talman! Det är inte bara vi i regeringspartierna som ska ta ansvar, vi har 

alla en gemensam skyldighet att arbeta för Ålands bästa. 

Jag hade väntat mig en enad opposition under budgetbehandlingen men 

fick se det motsatta. En splittrad opposition där hälften vill minska kostna-

derna och andra hälften vill öka. Det ena partiet anser att politiken som förs 

är alldeles för blå och det andra partiet tycker att politiken är alldeles för röd. 

Och lika splittrad är oppositionen i värderingsfrågorna. Inför valet drev Cen-

tern en humanistisk, inflyttningspositiv politisk linje medan Obunden Sam-

ling och Åländsk Demokrati förde en motsatt linje. Centern talar om jäm-

ställdhet men Åländsk Demokrati, som jag har förstått att stöder misstroen-

det, ifrågasätter t.o.m. aborträtten.  

Det samlade intrycket av oppositionen är att den är splittrad och svag. Och 

döm om min förvåning då Obunden Samling inte vill att det största opposit-

ionspartiet ska leda den nya regeringen utan vill ge lantrådsposten till mode-

raterna. Kom då ihåg att moderaterna tydligt driver linjen om färre kommu-

ner på framtidens Åland, precis just det som misstroendeyrkandet bl.a. hand-

lar om!  
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Än mindre förtroende får man när oppositionen går i bänkraderna här i 

plenisalen och frågar än den ena och än den andra om de är intresserade av 

lantrådsposten. Hur lättvindigt får man hantera den tyngsta posten i rege-

ringen? Och hur lättvindigt får man använda de demokratiska tilldelade verk-

tygen som vi har här i lagtinget?  

Jag både tror och hoppas att det sitter ledamöter och skruvar på sig i oppo-

sitionen just nu. Jag har förståelse för det för det här är inte seriös politik.  

På tal om det materiella i misstroendet. Minns att lagtinget genom till-

läggsbudget gett klartecken till regeringen att jobba vidare både med kom-

munstruktur och med landskapsandelar. Vi här i salen har demokratiskt be-

ställt arbetet av regeringen. Men skulle den tidigare landskapsregeringen, och 

f.d. finansminister Nordlund, fått ihop landskapsandelarna så skulle en boll 

redan varit i mål. Men kanske han fick kalla fötter och lämnade frågan till 

nästa finansminister att besluta om.   

Att många bollar är i luften nu för kommunerna det vet vi och känner till 

inom regeringsblocket, där KST är en viktig del. Det gör att man både ifråga-

sätter misstroendet ytterligare eller i alla fall Centerns deltagande i det-

samma. För skulle inte KST vara sönderkompromissat till ett enda ”råddrede” 

på ren och skär åländska, så skulle kommunerna ha det mycket lättare idag.  

Kompromissen av KST tillkom efter det att Centern tog över arbetet och 

ansvaret för KST-processen. Det får mig att undra, är det faktiskt så att Cen-

tern går i misstroende mot den politik man själv förde under förra mandatpe-

rioden? 

Den enda process där Centern inte har en hand med i spelet är kommun-

strukturarbetet, ett arbete som kommer att skapa en enklare hantering för 

kommunerna i framtiden och som vi i majoriteten har politiskt mandat att 

leda.  

För det är så, talman, att regeringen faktiskt har erhållit fullmakten att 

driva sin politik. Men oppositionen verkar varken respektera den representa-

tiva demokratin och inte heller de demokratiska verktyg som tilldelats oss. 

Ålänningarna har röstat för en politik som bär Åland in i framtiden, en politik 

som är modern och som är framåtsyftande.  

Vi i regeringsblocket arbetar, bygger upp och skapar ett bärkraftigt Åland. 

Oppositionen säger ”nej” och försöker riva ner och undergräva. Vi tar vår 

uppgift på allvar och vi värnar om ålänningarnas skattemedel medan opposit-

ionen spelar spel, ett spel som sker på bekostnad av ålänningarna och demo-

kratin. Ansvarstagande i politiken behövs, vi borde tillsammans bygga upp 

och förbättra oberoende om vi sitter i majoritet eller i opposition.  

Talman jag vill avsluta med en folkets röst, det här är orden från en vanlig 

ålänning på gatan. ”Det är flummigt och svårt att förstå vad misstroendet 

egentligen går ut på och vad de själva skulle vilja driva för politik. De verkar 

mest rädda för den handlingskraft och den målmedvetenhet som regeringen 

har.” Tack talman. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Tack herr talman! Regeringen, i det här fallet liberalerna, har använt sin 

tid att i stället för att förklara så talar man om andra och kritiserar op-

positionens val av frågor. Det är faktiskt så att även om regeringen vill 

styra och bestämma över den enskilda människan, och också över oppo-

sitionen, så har inte regeringen rätt, och kommer heller aldrig att få rät-
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ten, att sätta agendan för oppositionen. Den friheten måste opposition-

en ha, annars har vi ingen demokrati.  

Det är helt korrekt när ltl Johansson säger att oppositionen ska 

granska och landskapsregeringen ska förklara sig. Vi har just min ader-

tonde budgetdebatt i lagtinget bakom oss och jag har aldrig någonsin 

varit med om en budgetdebatt där inte någon minister har stigit upp och 

tagit ansvar för att bemöta och besvara frågor som kommer ifrån folket 

och ifrån oppositionen. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Ltl Lundberg ifrågasätter varför jag inte står här och förklarar 

vår politik. I andra andetaget så säger ltl Lundberg så som det de facto 

är. Vi har stått här i tre dagar innan och förklarat vår politik. Vi har satt 

vår agenda, vi har förklarat den och vi har politiskt mandat att fortsätta 

att driva den.  

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Vi har haft en debatt som har varit en envägs kommuni-

kation eftersom vi från oppositionens sida inte har fått något svar, ingen 

analys och ingen förklaring till varför våra tankar är dåliga eller någon-

ting annat. Vi vet inte om det beror på nonchalans eller om det rör sig 

om okunskap. 

Däremot är det besvärligt att höra att regeringen nu har bemödat sig 

om att konstatera att oppositionen inte är enig. Vi andra här vet att vi 

har fått ett regeringsprogram från regeringen där man skjuter på frå-

gorna, men framförallt på svaren, till den tilläggsbudget som sedan 

sköts fram till budgeten för 2017. Men inte heller nu i budgeten för 2017 

har vi fått några svar. Det skulle vara mycket klädsamt för regeringen att 

nu börja samla sina partier och komma med klargöranden över hur 

framtiden ser ut. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Jag tror att det är viktigt för oss alla att förstå att den verklighet 

som vi analyserar bedömer vi från en kontext vi själva befinner oss i. 

Den frustration som ltl Lundberg talar om när det gäller svar, när det 

gäller frågor och när det gäller kunskap, är precis samma känsla som 

hos dem som jag har pratat med, som har suttit i lagtinget under en 

längre tid, samma känsla som de har haft när de suttit i opposition. Cen-

tern sitter för första gången i opposition och upplever därför en för dem 

helt ny situation. Alla andra är vana med det och vet hur man hanterar 

det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack herr talman! Det var intressant att ltl Johansson talar om regering-

en som ”det lyssnande ledarskapet.” Må vara att ni kanske lyssnar men 

ni svarar - som ltl Lundberg sade - väldigt sällan.  

Ni talar om att det inte är en enad opposition. Jag satte inte mitt 

namn på misstroendeyrkandet eftersom jag anade mig till att min 

kanske ibland kontroversiella politik i så fall skulle blandas in, vilket jag 

redan hörde här i en annan replik.  

Ja, det där med enad opposition. Vi har väldigt olika åsikter i den 

fråga som gällde i grunden, men när det gäller åsiktsfriheten så står vi 

enade och det är det som den här frågan rör. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Liberaler och socialdemokrater, oavsett partibeteckning, är de 

som över tid drivit frågorna om åsiktsfrihet. Det har inte gjorts från hö-

gerkonservativt håll. Åsiktsfrihet handlar inte om att var och en får säga 

precis vad man vill när som helst. Det finns faktiskt lagstiftning som be-

gränsar. Jag har noterat att partiet Åländsk Demokrati har haft vissa 

problem med att känna till det. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Herr talman! I den debatt som var igår så tror jag inte att någon gick 

över gränsen när det gällde åsiktsfrihet. Jag förstår inte vad ledamoten 

talar om. Det som jag sade är att misstroendet rör åsiktsfrihet, att vi ska 

ha rätt att framföra de åsikter vi har och där är vi fullständigt överens. 

Misstroendet rör inte andra frågor som blandas in här. Tack. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Och jag menar, talman, att högerpopulisternas syn på åsiktsfrihet var-

ken är kunskapsbaserad eller skapar en demokratisk framgång. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack talman! Ja, mycket ska man höra i den här plenisalen. Det är klart, 

ltl Johansson är ju ny i det här gamet och känner inte till bakgrunden 

men uttalar sig med den typiska självgodhet som faktiskt betecknar re-

geringsblocket i dessa dagar. För nog är det ju otack som är världens lön 

när man hör ltl Johansson tala om KST och dess tillkomst.   

Ltl Roger Nordlund tvingades som finansminister och vicelantråd ta 

hand om KST i och med att den socialdemokratiska socialministern och 

den moderata kansliministern inte vågade, ville eller kunde ta hand om 

den frågan. Så det är ju tack vare dåvarande vicelantrådet Roger Nord-

lund år 2015 som vi överhuvudtaget har en KST-lag att arbeta utifrån.  

Så ltl Johansson ifrågasätter lagtingets beslut? Nog är det att vara 

självgod så det heter duga!  

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Jag vill uppehålla mig till den första delen av ltl Janssons re-

plikskifte. Han börjar med att förklara att jag är ung och okunnig och att 

han själv har stor erfarenhet samt att jag är självgod. Det är inte konstigt 
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att det är svårt att få in flera unga kvinnor i parlamentet när lagtingsle-

damöter utgår och arbetar efter härskartekniker på det här sättet. Det är 

inte lämpligt! 

Ltl Harry Jansson, replik 

Ja, ltl Johansson. Väljer man att attackera i den här salen så får man nog 

också räkna med att man får svar. Särskilt när man hoppar på en politi-

ker som ltl Nordlund som faktiskt gjorde en insats för att se till att vi har 

ett socialvårdsskydd värt namnet. Och så ska han få otack nu, för att det 

då var ”något av en märklig tillkomst och ett rådd” får vi höra! Det är 

faktiskt regeringen Gunell som står till svars för tillkomsten av KST men 

det var ltl Roger Nordlund som ska ha tack för att kommunerna i dag 

har ett redskap att arbeta med för att åstadkomma en kommunal social 

tjänst.  

Vi har idag ett dubbelspel från regeringsblocket, några arbetar aktivt 

mot att kommunerna ska kunna åstadkomma egna socialvårdsområden. 

Det är det, ltl Johansson, som ni borde bekymra er över inom regerings-

blocket, att ni har ett dubbelspel i egna led. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Ja, det är intressant att Centern och ltl Harry Jansson i miss-

troendedebatten pratar om maktfullkomlighet när han själv avfärdar att 

en ung politiker som jag - ltl Nordlund har suttit i parlamentet lika länge 

som jag är gammal - ifrågasätter en äldre politikers uppdrag och uppgif-

ter över tid och att det på något sätt skulle vara ett uttryck för maktfull-

komlighet. Det kan jag faktiskt inte förstå. Vi har väl alla rätt att ifråga-

sätta makten, precis som jag började med att inleda mitt anförande. 

 Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Tack ltl Ingrid Johansson för ett engagerande anförande. 

Det jag funderade kring är den enorma kritik som nu riktas mot tidigare 

finansminister Roger Nordlund för hans engagemang och det arbete 

som han gjorde med KST. 

Det som är viktigt att komma ihåg och som ofta glöms bort är att det 

finns bara en landskapsregering. Det arbete som utförs i landskapsrege-

ringen det görs med allas goda minne. Så det kanske vore läge för ltl In-

grid Johansson att ta en diskussion med tidigare lantrådet Camilla Gu-

nell som de facto var den som var slutgiltigt ansvarig för också det ar-

bete som finansministern och dåvarande vicelantrådet gjorde. Lite re-

spekt också mot det arbete som har utförts i tidigare landskapsregering-

ar är inte helt fel. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Jag tror att ltl Roger Nordlund känner väl till att jag har stor 

respekt för honom och hans erfarenhet för det politiska. Jag sade också i 

mitt anförande att vi har högt i tak i den här landskapsregeringen. Vi har 

diskuterat frågan, bl.a. vicelantrådet och jag och många andra inom re-

geringsblocket. Det är inte så att frågan inte är diskuterad på något sätt. 
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Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! I enlighet med det tonläge som landskapsregeringen tidigare 

har haft så informerade ltl Ingrid Johansson oss om att det här inte är 

seriös politik. Hon efterfrågade också varför det inte fanns en enad poli-

tik i budgetdebatten. Min fråga är snarare - Varför fanns det inte en 

enighet i regeringspartierna i budgetdebatten? Det finns ingenting som 

per automatik säger att oppositionen ska vara enad i centrala frågor. 

Däremot ska regeringspartierna helst vara det. Så spretigt som resone-

manget var under tre dagar, t.ex. i drogfrågor, kring investeringar i kort-

rutt och i ett antal ganska vardagliga frågor, men som ändå var av cen-

tral betydelse, har nog inte tidigare setts här i Ålands lagting. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Jag har inte den uppfattningen att det skulle vara ett splittrat 

regeringsblock. Tvärtom! Vi har vågat ta tag i stora och viktiga frågor. Vi 

har en ideologisk bas där vi gemensamt vandrar, där människors lika 

rättigheter är en viktig grund. Vi ser att vi behöver förändra i strukturer 

och ser att vi behöver modernisera och utveckla och skaffa oss mera 

kunskap. Vi ser att vi inte kan stå kvar när resten av världen rör sig 

framåt. Det enar oss.  

Jag tycker fortsättningsvis, talman, att om man kommer med ett 

misstroendeyrkande så bör man ha ett seriöst alternativ och det har inte 

funnits, det står klart i dag, det stod klart i går och för mig stod det också 

klart för länge sedan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Misstroende är ett väldigt allvarligt redskap att använda i 

det demokratiska arbetet. Den här frågan kunde på ett sätt precis lika 

gärna ha varit en spörsmålsdebatt, därför att det egentligen är frågan 

om åsiktsfrihet som är själva grundfrågan.  

Orsaken till att jag skrev på själva misstroendet är den att jag under 

mina, enligt ltl Ingrid Johansson, väldigt långa politiska karriär så har 

jag aldrig fått en så stark folklig reaktion som jag fick efter uttalandet 

som gjordes av landskapsregeringen i samband med bytet av ordförande 

i penningautomatföreningen. Det blev så därför att en stor del av ålän-

ningarna kände en oro för åsiktsfriheten. Ska det bli så att vi blir inde-

lade i två olika lag?  

Det som oroar mig är lantrådets svar och ltl Ingrid Johanssons anfö-

rande som tyder på att man inte har gjort något fel från landskapsrege-

ringens sida och att man inte är beredd att på något sätt ta till sig den 

oron. Är det så som jag ska uppfatta ltl Ingrid Johansson? 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman det gläder mig att ltl Roger Nordlund ger mig rätt i att det 

kanske var lite väl att ta i med ett misstroendeyrkande. Det skulle ha va-

rit mer passande med ett spörsmål, jag håller helt enkelt med. Opposit-
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ionen har rätt att ifrågasätta och jag vet att ni fick många frågor på gatan 

och ”vad är det som händer?” Samtidigt har vi som sitter i regerings-

blocket fått oerhörda mängder som säger det motsatta. Så är det alltid 

och som jag var inne på i ett tidigare replikskifte så bedömer man värl-

den ur den kontext som man befinner sig i och det är alltid viktigt att 

komma ihåg.  

När ni gör någonting som era anhängare tycker att är bra så får ni 

mycket positiv feedback och tvärtom, alltså man hör på den egna kret-

sen. Det är viktigt att komma ihåg att man måste hålla många tankar i 

huvudet samtidigt. Jag tycker att ltl Nordlund har ett klokt resonemang.  

Ltl Roger Nordlund, replik 

Om jag får fortsätta det kloka resonemanget så är det faktiskt så att det 

inte bara var våra anhängare. Per definition så vill ju alltid oppositionen 

att regeringen ska avgå. I den här frågan, när det gäller åsiktsfrihet, så är 

den så djupt förankrad i det åländska samhället och faktiskt är något av 

den åländska identiteten, som jag upplever det. Vi lever i ett litet sam-

hälle och, ltl Ingrid Johansson, inte bara regeringen ska ha högt i tak 

utan ute i det åländska samhället ska det vara högt i tak. Vi måste kunna 

få prata med varandra och ha olika åsikter men ändå kunna fungera till-

sammans. 

Ska man uppfatta ltl Ingrid Johanssons uttalande, att hon tycker pre-

cis likadant som regeringen har gjort i den här frågan? Eller ska vi säga - 

vilken del av regeringen - därför att ltl Valve uttryckte en annan åsikt? 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Ja, så är det. Ni har fått höra negativa kommentarer från dem 

som tillhör vårt block, ifall man ska ge partitillhörighet till alla ålänning-

ar. Vi har också fått höra sådana som kommit och tackat och sagt att ”jag 

aldrig mera kommer att rösta på Centern för att de har tagit den här po-

sitionen.” Det här är en fråga som har berört många. Jag tror inte att vi 

så kategoriskt kan dela upp befolkningen utan vi måste se det från det 

större perspektivet. 

På ltl Nordlunds raka fråga så stöder jag fullkomligt det beslut som 

landskapsregeringen har fattat. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Britt Lundberg  

Herr talman! "Jag gillar inte dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt 

att få framföra dem" så uttryckte sig filosofen Voltaire i sin kamp för allas rätt 

till sin åsikt.  

Man får tycka vad man vill om Vårdö kommuns beslut, om att av ekono-

miska orsaker inte ta emot flyktingar, men ärendet är resultatet av ett demo-

kratiskt fattat beslut. Finns det ärenden där man inte får ha någon åsikt, så 

kan ärendena i så fall inte tas upp till behandling i ett demokratiskt besluts-

fattande.  

Lantrådet säger att regeringen inte påverkar kommunala beslut och fattas 

bara. Däremot så har regeringen flera gånger valt att recensera beslut som 

kommuner fattat, dessutom med raljerande och annars ovärdiga uttryck.  
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Att beslutet att PAF:s styrelseordförande inte längre har regeringens för-

troende inte sammanhänger med det kommunala beslutet är inte sant.  

I media, på olika sidor på nätet och även på liberalernas hemsida kopplas 

beslutet i beredningen i kommunstyrelsen direkt ihop med avsättandet av 

PAF:s ordförande. Vi vet också att styrelseordföranden, strax innan ärendet i 

Vårdö kommun var aktuellt, kontaktats av finansministern och meddelades 

fortsatt förtroende som ordförande. Vi har till och med nyligen läst lovord om 

styrelseordföranden från finansministern.  

Så bästa fru lantråd. Det är oomtvistligt att PAF:s ordförande med anled-

ning av sin åsikt i en lokal fråga inom kommunen, bestraffats och meddelats 

att han inte längre har förtroende att fortsätta som styrelseordförande för 

PAF. Ett agerande som har väckt en stark folklig reaktion på hela Åland. 

Lantrådet hänvisar till regeringens ägardirektiv. Vi har inga synpunkter på 

att styrelser ska förnyas. Vi ska inte blanda bort korten med det, utan hålla 

oss till det som är orsaken till misstroendet från oppositionen - att det fria 

ordet och kommuners rätt till att själv besluta inom sitt behörighetsområde 

måste värnas. Motsatsen är allvarlig och skrämmande.  

Lantrådet säger i sin förklaring att alla, även ministrar, måste ha rätt att 

uttrycka sin åsikt. Jag är säker på att det inte finns någon som inte håller med 

om det. Men även här blandar lantrådet bort korten. Det handlar inte om ifall 

en minister få ha en åsikt i en enskild fråga eller inte. Det handlar om respek-

ten för vår självstyrelse och vårt självbestämmande. Det är viktigt i en demo-

krati. Det är också av vikt hur och om och vad man väljer att uttala sig om i 

sitt ämbete.  

Lantrådet anklagar oppositionen att agera på lös grund. Bästa fru lantråd. 

Det skulle vara ett allvarligt fel av oss att tiga still när rätten till ens åsikt leder 

till bestraffning. Just nu är det viktigare än någonsin att reagera och agera 

när ens rätt till att utrycka sin synpunkt ifrågasätts eller begränsas. Vi tar an-

svar och vi visar ledarskap från oppositionens sida. 

Lantrådet vill också sätta agendan för oss och begränsa oss till att koncen-

trera oss på ett antal frågor som även listas i anförandet. Fru lantråd. Från 

oppositionens sida jobbar vi dagligen med att de övergripande frågorna mel-

lan Åland och Finland ska få en god lösning. Gör vi ett snabbt överslag över 

hur mycket arbete som vi parlamentariker ägnar oss åt relationen Åland - 

Helsingfors så befarar jag att resultatet skulle ge vid handen att vi är betydligt 

aktivare än regeringen, vilket måste ses som både förvånande och anmärk-

ningsvärt.  

Mot den bakgrunden så är det beklämmande att konstatera att regeringen i 

stället för att lägga all sin tid till att föra Åland framåt inom sina uppgifter äg-

nar tid och resurser åt att recensera kommunala beslut. Att dessutom svänga 

sig med uttryck som ”snuskigt” och ”deprimerande” över demokratiskt fat-

tade beslut är inte värdigt ett lantråd eller en regering.  

I en demokrati ska den som ärendet berör och som har behörighet att fatta 

beslutet sköta det. Vi har på Åland en stark och långtgående kommunal själv-

styrelse som är stommen för vår självstyrelse och hela vårt samhälles själ.  

Herr talman! Lantrådets svar på misstroendet ska vara ett svar men inne-

höll i stället mycket kritik mot oppositionen och att vi uttryckt vår åsikt i frå-

gan om åsiktsfriheten! Lantrådets uppmaning till oppositionen om att ta led-

ning och välja vilka frågor som ska arbetas förtjänar att lantrådet i gåva av oss 

får en fingerad gåva i form av en spegel. Det är just det ledarskapet vi bär ge-
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nom att axla många av de frågor som berör Åland i Finland, i Norden och i 

Europa och att vi sätter ner foten när regeringen inte lever upp till de mänsk-

liga rättigheterna.  

Bästa fru lantråd. Vi önskar ett ledarskap för Åland i regeringen, där själv-

styrelsen får utvecklas och fungera på ett demokratiskt sätt och där regering-

en uppträder värdigt och koncentrerat ägnar sig åt sin huvuduppgift dvs. att 

föreslå och verkställa budget och föreslå lagstiftning för Åland.   

Avslutningsvis, herr talman, vill vi tacka minister Valve för att han tydligt - 

både på sin blogg och i en tidningsintervju den 25 oktober - framhållit att det 

är fel att inte återvälja PAF:s ordförande pga. Vårdö kommuns beslut i ett 

ärende, så som både ministern och lantrådet har motiverat frågan.  

Herr talman! Lantrådet säger att vi blandar i hop sakernas ordning på ett 

märkligt sätt, men dessvärre så är det nog lantrådet som blandar ihop olika 

frågor nu. Tack för ordet. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack herr talman! Ltl Britt Lundberg håller gruppanförande för Centern 

och förvånansvärt så lyfter inte ledamoten upp i sitt gruppanförande 

någonting om den egentliga frågan, alltså kommunfrågan. Varför har 

man valt att lyfta just upp den frågan som en orsak till misstroende när 

man är fullt medveten om att dessa tre regeringspartier är sammansvet-

sade kring det här. I stället håller man på att prata om någonting som 

jag inte alls känner igen. Att vi inte skulle ha en åsikt och en massa an-

nat svammel som jag inte riktigt tycker att hör hit. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det börjar faktiskt bli lite oroväckande och inte särskilt 

förvånande att det blåser kyliga vindar i USA och ute i världen, men de 

börjar nog vina in i vår lagtingssal också. Så fort oppositionen framför 

sin åsikt så ska den genast recenseras och det ska också talas om vad 

man i stället borde ha talat om. Det här är nog en väldigt olycklig ut-

veckling och faktiskt en grogrund för att populismen kommer att få yt-

terligare tillväxt på Åland om inte regeringen börjar se sig om och inte 

skapar en avsky mot etablissemanget som den här typen av anföranden 

leder till. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack herr talman! Jag har hållit en replik och inte ett anförande medan 

ledamoten har själv hållit ett anförande. Vad gäller misstroende, det är 

ju det som oppositionen har lagt fram, det är en misstroendedebatt. 

Man ifrågasätter alltså regeringens regeringsprogram och vad som rege-

ringen förväntas åstadkomma under de här fyra åren. Det handlar 

ingenting om att oppositionen inte skulle få ha en åsikt. Men att välja 

just en misstroendedebatt som ett sätt att uttrycka den, det är det som 

jag tycker att är beklämmande. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Tack för den rättelsen. Jag beklagar å det yttersta att jag använde ordet 

”replik” i stället för ”anförande.” Jag ska försöka undvika att slarva så i 

fortsättningen.  
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När det är en misstroendedebatt så är det också regeringens uppgift 

att se till att man ger svar. Det som regeringen nu koncentrerar sig på är 

att i stället ställa frågor och att kritisera oppositionen, vilket inte ger en 

särskilt demokratisk bild. 

När det gäller frågan kring kommunerna så är det precis samma an-

demening som man använder där. Kommunernas självstyrelse och 

kommunerna har själva rätt att besluta om sin framtid. Det är inte land-

skapsregeringens uppgift. Det här är också en von oben-politik som 

skapar en bristande respekt gentemot de människor som finns ute i vårt 

samhälle, vilket jag också oroar mig för att kan leda till en kritik mot po-

litiken som kommer att drabba oss alla, också en kritik mot etablisse-

manget. 

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Det är viktigt att komma ihåg att en styrelseordförande inte på 

något sätt är en anställd utan det är en person som sitter på ett förtro-

endeuppdrag. Om jag förstår ltl Lundberg rätt - att om en styrelseleda-

mot sitter i en kommun så ska aldrig kommunens beslut påverka förtro-

endet för en eventuell styrelseordförandepost. Menar faktiskt ltl Lund-

berg det här? Kan man aldrig som styrelseledamot för ett bolag göra fel i 

en annan ände och på det sättet bli avsatt? Så har ju skett många, många 

gånger tidigare. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Man kan säkert göra ett brott som kan orsaka att man inte 

längre har förtroende för ett annat uppdrag. Det som skulle vara intres-

sant att höra är att har styrelsen eller styrelseordföranden föreslagit att 

man ska ändra PAF:s värdegrund och att det är det som landskapsrege-

ringen har agerat mot? Det som har framkommit i media är att det har 

fattats ett demokratiskt beslut där man har rätt att ha en åsikt, för eller 

emot, och att det är den frågan som har styrt huruvida man kan agera 

som ordförande för PAF i framtiden. Har man på något sätt aviserat att 

PAF:s värdegrund till den här delen ska ändras? 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Jag blev förvirrad av resonemanget. Menar ltl Lundberg att 

man måste begå ett brott och bli dömd och få ett straff för att kunna bli 

avsatt från en förtroendepost? Har ltl Lundberg aldrig tidigare stött på 

de avsättningar som har skett från förtroendeposter? För såvitt jag vet 

så har det aldrig legat några brott som grund för de avsättningarna. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag tror att ltl Ingrid Johansson inte riktigt lyssnade på 

vad jag sade. Grunden måste ju vara den - om man sitter som kommun-

direktör med förtroende för sitt fullmäktige, låt säga att man också är 

tränare inom en idrottsverksamhet - och att man i det sammanhanget 

har röstat med i ett demokratiskt beslut och fullmäktige då skulle säga - 

”Eftersom man inom sim-sektionen har fattat ett beslut som vi inte gil-

lar i fullmäktige är du inte längre lämplig som stadsdirektör!” Det är lite 
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liknande. Det är ett beslut som man inte kan säga att man inte får ha en 

åsikt om, eftersom det har tagits på demokratisk grund. Men man har 

flyttat det till PAF:s styrelserum och konstaterat, att fast man veckan 

före hade fullt förtroende och hade gjort ett fint arbete, så är man inte 

längre lämplig. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mikael Staffas, replik 

Tack herr talman! Nu har jag lyssnat på Centerns gruppledare och även 

på andra replikdeltagare från Centern. Jag ställer mig frågan - Ställer sig 

Centerns gruppledare bakom ltl Roger Nordlunds tankar om att det 

kanske var litet väl mycket ”tag” med ett misstroende och att det borde 

ha varit ett spörsmål i stället? Är man enig inom Centern i denna fråga? 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det här har ingenting med mitt anförande att göra så tal-

mannen borde kanske ha brutit det här replikskiftet. Jag svarar gärna på 

det ändå eftersom vi från oppositionens sida gärna besvarar frågor som 

ställs även om inte regeringen gör det. 

Det skulle finnas möjlighet för många olika verktyg men vi har disku-

terat inom oppositionen, och det finns en majoritet, att man vill ha ett 

misstroende i den här frågan, därför att det rör de mänskliga rättighet-

erna. Det tycker vi att är så viktigt att man behöver visa det och alldeles 

särskilt i den värld vi lever i just nu, där vi kanske inte vill göda en avsky 

och en misstro gentemot att demokratin inte ska fungera. Vi vill tydligt 

markera att det här är kalla vindar som vi inte vill se framdeles i vårt 

samhälle och vi vill visa förtroende för att vi inte har den här typen av 

etablissemang i vårt samhälle. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Mikael Staffas, replik 

Tack så mycket! Då uppfattar jag det som så att det finns en majoritet 

men det finns inte en total enighet inom oppositionen. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Precis som jag har sagt tidigare så skulle det vara klädsamt 

om regeringen i stället skulle komma och visa om det finns majoritet 

inom regeringen? Vi har just fått ett väldigt tydligt uttalande från mi-

nister Valve att det här är fel sätt att agera. Finns det en majoritet i rege-

ringen bakom lantrådet Katrin Sjögren? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack herr talman! Jag kom egentligen bara upp för att påpeka ett miss-

tag. Det citat som ltl Lundberg sade att var från Voltaire så är de facto 

skrivet av en kvinna. År 1906 skrevs en bok som heter ”Voltaires vänner” 

av Evelyn Beatrice Hall. Det är i den boken man hittar det här citatet. 
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Mannen själv sade det aldrig. Men varför skulle ltl Lundberg ha rätt om 

den saken när hon har fel i allting annat som hon tycker om regeringen. 

Tack. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Tack herr talman! Jag kan inte tala med min lärare som har lärt mig det 

här en gång i tiden för hon är tyvärr avliden. Men det var förstås en väl-

digt viktig information samtidigt som det också visar väldigt tydligt hur 

regeringen tar på demokratin, tar på oppositionens rätt att kritisera och 

begära förklaring från regeringen när man konstaterar att regeringen 

har alltid rätt och oppositionen har alltid fel.  

Ltl Igge Holmberg, replik  

Det var inte vad jag sade men jag tycker att det låter bra att man fortfa-

rande tycker att regeringen alltid har rätt, även om det inte var jag som 

sade det. 

Jag tycker att det är lite fantastiskt i den här debatten att de som pra-

tar om att ”öppna upp” samhället och att ”modernisera” samhället är de 

som blir kallade att inte vara inkluderande. Jag förstår mig inte på det 

här tänkandet. Det är ju vi som vill att livet ska bli bättre för flera män-

niskor i samhället, inte de som är inkluderade. Jag är förvånad. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag är också förvånad för jag hade faktiskt en förväntan att 

det skulle vara på det sättet som man skulle arbeta i regeringen eftersom 

man arbetar efter mottot ”hållbar utveckling”, vilket ska vara beslut som 

ska hålla i många generationer framöver. Då behöver man förankra och 

då behöver man också se till att man kommer överens väldigt brett så att 

man kan hitta goda lösningar.  

Vi har haft otaliga ärenden under den här lagstingsperioden där vi har 

kunnat visa hur regeringen har låtit bli att inkludera. Det är verkligen 

väldigt tråkigt. Det var väl faktiskt så att ltl Igge Holmberg inte sade att 

oppositionen alltid har fel utan det var ltl Lundberg som alltid har fel.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Herr talman! Det finns ett missförstånd kring det här med styrelseupp-

drag inom det offentliga men även inom det privata. Det är inte vilket 

jobb som helst. I princip så hänger man löst hela tiden. Man har förtro-

ende eller så har man inte förtroende. Det finns ingen gråzon däremel-

lan. Enligt ägarpolicyn så är det egentligen åtta år som gäller och det är 

särskilda skäl som kräver om man ska få fortsatt förtroende. Förnyelse 

är viktigt inom alla områden, speciellt inom PAF, som är i en väldigt 

utmanande bransch. Där får man alltid göra helhetsbedömningar vilket 

jag anser att man har gjort i just detta fall. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det har ltl Wikström alldeles rätt i. Man har rätt att av-

sätta och byta sin styrelse. Det är till och med rätt så vanligt att man re-

gelbundet byter ut sina styrelser.  
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Det som inte är hållbart i det här fallet är att man inom regeringen 

har beslutat, samt meddelat PAF:s ordförande, att man har förtroende. 

Man har uttalat sig i tidningen om hur fantastiskt väl denna ordförande 

har arbetat. Sedan plötsligt, på grund av ett demokratiskt fattat beslut, 

så saknar personen förtroende att få fortsätta.  

Det här skapar också en oro för hur man ska få en bredd på olika pos-

ter. Jag hoppas verkligen att regeringen vinnlägger sig om att ha en 

bredd när man fördelar alla poster som finns inom regeringen, så att en 

stor del och många åsikter ska få komma till tals i vårt samhälle. Vill folk 

arbeta när det kan ändra från en vecka till en annan trots att man ingen-

ting har gjort inom den aktuella organisationen, utan någon helt annan-

stans, och som dessutom kanske har tolkats fel. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack talman! Det råder åsiktsfrihet, men åsikter kan även ha konse-

kvenser. Även från denna talarstol har vi faktiskt större svängrum att ut-

trycka våra åsikter än gemene man, men det kan få konsekvenser för 

våra framtida jobb. 

Även ltl Lundberg har suttit i regeringsställning som minister och 

känner till att kring många känsliga ärenden så finns det en hel del sek-

retess. Man får också ta i beaktande respekten för de privata sidorna. 

Det tror jag också spelar in i hela det här ärendet. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Alla människor ska ha rätt att uttala sin åsikt. Så länge 

som man inte bryter mot någonting annat i någon grundlag, genom att 

kränka någon eller på något sätt göra något som skadar någon, så ska 

man ha rätt till sin åsikt.  

Bland annat i val så kan det vara så att man kan straffas för sin åsikt 

av den orsaken att allmänheten helt enkelt inte har tyckt om den politik 

som man har bedrivit. Då talar demokratin sitt tydliga språk och talar 

om att här har man inte fortsatt förtroende. På det sättet så kan man sä-

kert bli bestraffad för sin åsikt. Men att man i övrigt, ute i vårt samhälle, 

ska behöva gå omkring och vara rädd för att man uttalar fel åsikt, att 

man som styrelseordförande - om man representerar landskapet i 

Ålands Vatten - för säkerhets skull ska behöva kontakta regeringen för 

att man inte plötsligt ska bli avsatt. Ett sådant samhälle kan vi inte ha. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack talman! ”Ett sådant samhälle kan vi inte ha” avslutade ltl Lundberg 

sitt förra replikskifte. I anförandet pratades det om ”det fria ordet” där 

regeringen uppträdde ovärdigt. Då undrar jag - Vad är ovärdigt?  

År 2012 meddelade Centern att man inte hade förtroende för ÅHS:s 

ordförande. Man krävde ett ordförandebyte, och det är ju sin sak. Men 

när Centern drog drevet mot ordföranden, var det för att man hade fel 

åsikter eller var det på grund av kön eller att man hade för starka åsikter 
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eller vad var det? Då var det Centern som drog loket och avsättandet av 

styrelseordföranden. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Vi har tydligen lämnat principen i Ålands lagting att ett 

replikskifte ska hänvisas till ens anförande. 

När det gäller 2012 och bytet av ordförande och något drev - jag 

kommer inte ihåg vad ltl Göte Winé talade om - så känner jag inte till 

det uttalandet eller känner igen den bilden.  

Däremot så fördes det en diskussion kring hur arbetet inom ÅHS fun-

gerade under den ledningen. Det är någonting helt annat. Det är väl pre-

cis just det, att när man har ansvaret för en styrelse från landskapsrege-

ringen, så ska man se till att arbetet i styrelsen och i organisationen fun-

gerar. Det har ingenting att göra med att den här ledamoten skulle ha 

uttryckt en åsikt i en annan förening eller i ett annat sammanhang. Det 

handlade om hur arbetet fungerade inom den aktuella organisationen. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Göte Winé, replik  

Den sanningen kan vi snarare leta fram, vad det nu var.  

Att man inte har rätt i en replik att fråga kring anförandet, när man 

pratar om vad som är värdigt, så handlade ju hela ltl Britt Lundbergs an-

förande om att man inte kan avsätta ordföranden i styrelser om det inte 

ha varit fråga om något kriminellt eller brottsligt. Att jag då frågade vad 

Centerns motiv varit när man avsatte en ordförande, så tycker jag verk-

ligen att det är relevant, med tanke på den kritik som just kom i ltl 

Lundbergs anförande. Tack.  

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Orsaken till regelverket att en replik ska hänvisa … (blir 

avbruten). 

Ltl Göte Winé, (från salen) 

Börja inga förlöjliga … 

Talmannen 

Ledamoten Lundberg har ordet! 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Ifall det fria ordet även inkluderar oppositionen så skulle jag vilja svara i 

replik.  

När det gäller att man i sin replik ska hänvisa till ett anförande så 

handlar det ju om kvalitéten i debatten och att man ska kunna få ett 

svar. Det är klart att om man ställer frågor som är väldigt långt ifrån an-

förandet, men i princip handlar om det, så kan man inte lova att man i 

detalj kan ge svar kring den frågan. 

Avslutningsvis, till denna känslosamma replikväxling, så kan jag bara 

konstatera att jag hoppas att vårt samhälle har lärt sig någonting av den 
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här situationen och att vi tillsammans ska göra vårt yttersta för att inte 

skapa grogrund för populism och också för att folket inte ska känna att 

politiken har fjärmat sig långt från verkligheten. Tack. 

Talmannen 

Innan vi går vidare i diskussionen så konstaterar talmannen att talmannen tar fullt an-

svar för att göra bedömningar, efter bästa förmåga, hur lagtingsledamöterna håller sig 

till ämnet. Det kan ibland vara någorlunda svårt men talmannen tar fullt ansvar för den 

bedömningen. 

Jag vill också, i den känslosamma debatten som nu pågår, påminna ledamöterna om 

att hålla en saklig ton, titulera varandra på ett sakligt sätt och i övrigt föra debatten på 

ett sådant sätt som är värdigt för lagtinget. 

Ltl Gun-Mari Lindholm 

Herr talman! I fjol den här tiden stod det klart vilka partier som efter valet i 

oktober skulle välja regering. Folket hade sagt sitt. De ville ha en förändring. 

Regeringen bildades av partier med framåtanda, med fötterna på jorden och 

med huvudet bland stjärnorna. Partier som är starka, mänskliga och där flera 

har gedigen politisk erfarenhet. 

Ett misstroende mot en sittande regering är det tyngsta instrument lag-

tinget kan ta till för att få en regering fälld och i stället få en regering som 

man tror att är bättre rustad för att nå det politiska mål som man satt upp. 

Senast vi hade ett misstroende i lagtinget var exakt för 12 år sedan, i no-

vember 2004, så det är verkligen inget man tar till i första hand. Läser man 

misstroendet från 2004 och det som vi i dag har på bordet, så inleds de näst-

an identiskt. Dåligt ledarskap, inget händer och regeringen är tondöv. Med 

den insikten kan vi konstatera att det liksom hör till bilden. Man är missnöjd 

och man vill ha något annat. 

Nu har dessvärre inte missnöjespolitikerna – oppositionen - presenterat 

eller på något sätt talat om för sina väljare, eller för någon annan, vad de vill 

förutom att fälla sittande regering.  

Vid tidigare misstroenden som jag har varit med om, och det är tre styck-

en, så har det funnits ett förslag till en ny regering.  

För knappt två dygn sedan fick vi i Moderat Samling ett erbjudande om ett 

samarbete. Det enda undertecknarna kunde erbjuda var poster, visserligen 

väldigt attraktiva poster, men ingen politik. Politisk vilja och innehåll sakna-

des. Som om det skulle vara en gåva till folket att man inte vet vad man ska 

göra. Före det kunde vi senaste lördag läsa en kontaktannons i en tidning om 

att de obundna stöder en moderatledd regering. Ett tips bara, ltl Häggblom. 

Vill man någon något så fungerar det bäst att tala med just den, alltså om 

man verkligen vill ha resultat. Den här gången var det inte det man ville. Man 

ville inte nå resultat utan man ville bara röra om, splittra och härska. 

För att använda ett idag välkänt begrepp, det som Michelle Obama an-

vände sig av i det amerikanska valet ”When they go low we go high.” 

Regeringsleden sluts och målet står tydligare än någonsin. I oroliga tider är 

det oerhört viktigt med stabilitet och långsiktighet. Vi fortsätter på inslagen 

väg. Tack. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack herr talman! Moderaterna kritiserar oppositionen för att inte ha ett 

alternativ till regering. De facto så har ju oppositionen erbjudit modera-
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terna att leda regeringsarbetet framöver. Vi har lagt ett förslag om en 

borgerlig regering med en tydlig ideologisk inriktning. Ändå väljer mo-

deraterna att tacka nej till det erbjudandet och fortsätta att regera med 

socialdemokraterna. Hur kan man motivera det ur en moderat synvin-

kel? Att inte ta möjligheten att leda Åland framåt och att sätta en mode-

rat och borgerlig prägel på politiken framöver och sedan beskylla oppo-

sitionen för att man inte kommer med alternativ när det är precis det 

man har gjort här i dagarna. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det är väldigt enkelt. Oppositionen har överhuvudtaget inte 

kunnat presentera vad man vill politiskt. Man har kunnat dela ut posit-

ioner, maktpositioner som man tror att moderaterna var väldigt intres-

serade av. Men det vi är intresserade av det är att nå resultat och det gör 

man genom att man har en politisk gemensam agenda och den har man 

inte fört fram ifrån oppositionens sida. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det är självklart att vi har tydlig politisk agenda också i oppositionen. 

Men moderaterna vill inte ens sätta sig ner och diskutera den utan man 

säger blankt nej och menar att man har kommit med ett ”sockrat erbju-

dande som bara handlar om poster.” Självklart handlar det om politik. 

Självklart vill vi se en tydlig borgerlig regering framöver. Vi vill se en re-

gering som har en ideologisk gemenskap att arbeta utifrån. I stället väl-

jer moderaterna att fortsätta, som under förra mandatperioden, att re-

gera tillsammans med socialdemokraterna. Jag tycker att det säger mera 

om det moderata partiet än om oppositionens försök att faktiskt få till 

en borgerlig regering i tider när vi behöver det som mest. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Man pratar om socialdemokraterna som om det skulle vara ett 

spöke. Jag tycker inte att det är klädsamt och det är inte heller rätt att 

göra det. I den här regeringen, men också i den förra regeringen, så hade 

vi ett gott samarbete och vi nådde bra resultat. Det är grunden till de re-

former som vi arbetar med idag. Det borde också centern vara medvetna 

om eftersom man då också ingick i den regeringen. Jag hade gärna sett 

att vi hade satt oss ner för att titta på vad vi egentligen har gemensamt - 

om vi har det. 

Ideologierna flyter lite hit och dit, har jag märkt, i den här salen. Man 

vill gärna påstå att man är borgerlig men jag har sett många tecken på 

att man inte är det, under årets lopp. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack talman! Och tack för frågan kring erbjudandet till Moderat Sam-

ling. Det överraskade mig möjligen något att ltl Lindholm hävdar att det 

inte fanns något politiskt innehåll eftersom ltl Lindholm inte var med på 

mötet när detta diskuterades. Där fanns även politiskt innehåll. Men, 

det är rätt viktigt för Centern att man resonerar sig fram till ett politiskt 

innehåll och inte kommer med ukaser. Av det skälet vänder vi oss till 
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Moderat Samling då vi uppfattar att den borgerliga samsynen borde fin-

nas där. Det var ett erbjudande som faktiskt var vår uppgift att göra. 

Lämnar man ett misstroende så måste man komma med ett förslag och 

det försökte vi göra. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Jag förstår att det är det här som man försöker säga. Att nu har Modera-

terna valt bort en Moderat regering. Jag ser inte att det finns så mycket 

borgerlig politik i Obunden Samlings politik idag. Jag ser inte heller att 

det finns så mycket av det i Centerns politik idag.  

I tidigare misstroenden som jag har varit med om, där har det sett ut 

på ett helt annat sätt och där har också Centern tagit i stafettpinnen. Jag 

kan inte tolka det på något annat sätt än att Centern egentligen inte har 

velat det här riktigt, för då hade man haft en annan styrning i det här 

arbetet.  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack talman! Det råder nya tider. På 12 år har mycket förändrats. Man 

ska minnas att upprinnelsen kring detta misstroende var faktisk en libe-

ralt och socialdemokratiskt ledd attack mot det fria ordet. Det var så det 

började. 

Man sade till en person att ”tack vare dina åsikter så kan du inte göra 

detta uppdrag.” Det mötte faktiskt väldigt mycket protester runt om. Jag 

tycker att det var klädsamt och möjligen borgerligt att man tog avstånd 

från just det resonemanget. Det ledde sedan till att vi såg en slags sam-

syn. Ett misstroende tar man till för att man inte är nöjd med hur rege-

ringen agerar. Jag ser inte riktigt dramatiken i det. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Det är lite allvarligt om inte Centerns partiledare ser att det är allvar när 

man lämnar in ett misstroende och man dessutom inte har ett alterna-

tiv. Man kan inte se det på något annat sätt än att man inte riktig vill det 

här. Det är därför som man också har låtit det lilla partiet Obunden 

Samling skriva under som första undertecknare. 

Sedan vill jag säga att jag inte uppfattar att någon har tystat någon. 

Att man har olika åsikter, det får man ha. Jag tycker inte heller att det är 

bra att vi här i lagtinget talar om en person som inte finns här. Jag kän-

ner för den personen och att vi på något sätt byker den personens tvätt 

här.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! När det här beslutet meddelades, och kom i tidningen, så 

blev jag intervjuad i radion morgonen efter. Jag uttryckte min oro och 

min kritik mot det sätt som han hanterades på. Då fick jag ett mess från 

en helt vanlig åländsk kvinna, jag citerar ”God morgon. Hörde just in-

tervjun med dig på radion och min åsikt är densamma. En farlig väg 

landskapsregeringen har valt. Vem vågar sedan stå för sina åsikter. 

Vem vågar ta uppdrag, både politiska och andra och vem har utsetts 

att vara domare. Landskapsregeringen? Jobba på! Hälsningar”. 
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Tror ltl Lindholm att den här åländska kvinnan i det åländska sam-

hället känner sig lugnare efter lantrådets svar och den debatt som är här 

idag, att hon vågar ha sina åsikter? 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det beror på vem den här kvinnan väljer att lyssna till. Det är 

flera som har sagt att ingen har tystat någon. Oppositionen talar mycket 

om vad man har sagt i olika sammanhang. Men det måste ju också vara 

så att landskapsregeringen, eller ägare i andra sammanhang, själva 

måste kunna utse personer som de anser att är lämpade för vissa upp-

drag. Det betyder inte, och det är inte lika med, att någon inte får säga 

vad den vill. Jag tror att vi har ett gemensamt ansvar att föra ut en riktig 

bild och inte en skrämselpropaganda. Det gynnar inte ålänningarna, el-

ler den här kvinnans åsikter, om vad som är rätt och fel. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Ingen har fört ut någon skrämselpropaganda. Jag tror att 

alla ålänningar har kunnat läsa i media och bildat sig en uppfattning. 

Det som jag tycker att är viktigt att lyfta fram här också, är vilken linje 

som ltl Lindholm och Moderaterna stöder? Är det den officiella land-

skapsregeringens linje via lantrådet eller är det sin egen linje via mi-

nister Valve, som jag tycker tog avstånd på ett mycket starkt och karak-

tärsfast sätt mot det sätt som argumenterade för beslutet.  

Att man sedan står bakom och kan välja vilken ordförande man vill, 

det stöder jag också helt och hållet. Men argumentationen när man by-

ter ordförande, det är där som vi har olika åsikter. Där uppfattar jag att 

den moderata ministern Valve hade samma synsätt som oppositionen 

faktiskt. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag ser inte att det skiljer sig mellan vad ministrarna har tyckt i 

landskapsregeringen. Man har alla stått bakom det beslut som har fat-

tats. Det är väl ändå det som är det konkreta. 

Återigen vill jag säga att ingen, och jag hoppas inte heller att någon 

här i salen försöker tysta någon, att man inte får ha sina egna åsikter. Att 

det sedan kan ha en följd, det måste man också kunna räkna med. Men 

alla människor ska kunna få säga och uttrycka det de vill.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter 

Tack herr talman! Bästa lagtingskolleger! Jag skulle vilja börja den här debat-

ten med att tacka regeringen och regeringspartierna för ett gott samarbete 

och framförallt för ett gott ledarskap. 

Jag har stor respekt för vårt parlamentariska system, men att oppositionen 

nu tar fram det starkaste vapnet mot regeringen, ett misstroende, i detta 

skede och med dessa svaga argument, det tycker jag och mitt parti att är be-

klämmande. 

Jag vill dock tacka oppositionen för det här misstroendet för det gör ingen-

ting annat än svetsar samman oss regeringspartier ytterligare. Den starka 

enigheten syntes senast i den livliga budgetdebatten där det blev uppenbart 
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att vi har gemensamma, långsiktiga mål och att vi som regeringspartier både 

förmår kompromissa och gemensamt driva viktiga förändringar. Tack. 

Socialdemokraterna känner inte igen sig i påståenden som ”maktfullkom-

lighet” och ”centralisering”. Det förvånar mig att Centern, som ändå varit ett 

regeringsparti under många år, har sänkt sig till en sådan nivå. Centern har 

tappat sin väg och får nog arbeta hårt för att komma tillbaka till en regerings-

duglig nivå. 

Vi har varit med och antagit landskapsregeringens regeringsprogram, vår 

minister och ordförande Camilla Gunell har arbetat hårt med att skapa ett 

hållbart Åland 2051 och den nyligen utarbetade utvecklings- och hållbarhets-

agendan visar verkligen hur demokratin kan leva och förnyas. 

Vi har ett fantastiskt demokratiskt system där åsikts- och yttrandefrihet 

råder. Media och invånare bevakar och kommenterar det mesta vi gör. Jag 

skulle vilja påstå att hållbarhetsmålen om demokrati och avsaknad av kor-

ruption är förverkligad på Åland. Det är bara att titta på insändarsidorna, 

lyssna på lokalradion eller följa diskussionerna på sociala medier. Varje ålän-

ning, varje lagtingsledamot och varje kommunrepresentant kan fritt uttrycka 

sina åsikter precis som vår regering har friheten att föra fram sina tankar. 

Hur kan oppositionen påstå något annat? Det är för mig och mitt parti något 

fullständigt absurt.  

En av de största orsakerna till att Socialdemokraterna är med i den här re-

geringen är regeringens vilja att förändra och utveckla Åland. Liberaler, Mo-

derater och Socialdemokrater har länge insett att de gamla strukturerna inte 

är hållbara. Därför har vi enats i regeringsprogrammet kring en kraftsamling 

kring kommunstrukturen. Det arbetet pågår för fullt och leds av vår minister 

Nina Fellman. För tillfället pågår den största medborgarundersökningen nå-

gonsin i Ålands historia genom ÅSUB:s medborgarenkät om hur ålänningar-

na ser på kommunstrukturen, vad de tycker att är viktigt och hur de ser på 

framtiden. Det här är demokrati. 

Kriterierna för en kommunreform är just närhet, tillgänglighet, demokrati, 

transparens, delaktighet, kvalitét, kompetens, verklighetsutveckling, verk-

samhetsutveckling, integritet, rättssäkerhet, jämlikhet, ekonomisk bärkraft, 

effektivitet, samhällsutveckling, planering och framförallt och inte minst 

skärgårdens särskilda behov. 

Det här har vi kommit överens om. Vi har skakat hand på det här. Ni som 

är stadspolitiker borde veta, att skakar en socialdemokrat och en moderat 

hand, då håller det! 

Regeringen har helt klart kommit med konkreta besked. Att påstå något 

annat är att slå dimridåer i ögonen på ålänningarna. Men ålänningarna är 

inte dumma och de vill ha förändring. Det visade senaste val och den här re-

geringskonstellationen har stöd. 

Slutligen, herr talman, så är jag förvånad över oppositionens arbetsme-

toder. Jag förväntar mig en opposition där man kritiskt ifrågasätter, men 

framförallt kommer med egna konstruktiva förslag. De har vi inte hört myck-

et av. I en värld med post-Brexit och post-Trump så behöver vi alla komma 

tillsammans och arbeta för långsiktiga och hållbara politiska överenskom-

melser. Vi har tunga frågor framför oss. Gemensamt behöver vi hitta konsen-

sus. Vi måste vara starka i vår argumentation. Vi har den nya självstyrelse-

lagsrevisionen, det svenska språket, alldeles nyligen fiskekvoterna och den 

stora problematiken kring SOTE. Vi har inte tid med misstroende och hårda 
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debatter. För endast tillsammans är vi starka och tillsammans kan vi hjälpa 

Åland. Nu är det dags även för oppositionen att visa ledarskap, mognad och 

ansvar. Tack. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman, tack för det! Jag noterar att liksom tidigare gruppanföranden så 

riktar sig det mesta mot vad man tycker att oppositionen inte har lyckats 

med. Det är ju bra att man får igång den diskussionen. 

Ltl Kemetter nämner särskilt hur det har svetsat samman regeringen. 

Det är väl fantastiskt om man verkligen har lyckats med det. Om ni inte 

har varit särskilt sammansvetsade tidigare så är det väl på tiden då kan-

hända. 

När det gäller oppositionsrollen så ska jag villigt tillstå - den är inte 

enkel. Den är inte enkel av de skäl att de förslag som faktiskt har kom-

mit från landskapsregeringen är så till den milda grad snurriga ibland så 

att det är svårt att riktigt veta vad man ska rikta in sig på.  

Precis som ltl Kemetter säger så finns SOTE-reformen, det finns fis-

kekvoter och det finns massvis med saker, och då börjar man koncen-

trera sig på att sätta lagstiftning till stånd för att man ska sänka röst-

rättsåldern! 

Det är precis som när hela huset börjar brinna och man går ut efter 

posten. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack herr talman! Jag tror nog att ledamoten noterade att jag började 

mitt anförande med att tacka oppositionen för att det här verkligen 

gjorde att vi blev ännu mera sammansvetsade och verkligen fick tänka 

igenom vad som vi vill åstadkomma under de här tre sista åren.  

När det gäller kommunstrukturen så är det den som vi tycker att är 

oerhört viktig och att vi åtminstone går ett steg framåt med den. Men 

också samarbete, framförallt med de stora partierna dit Centern också 

hör, kring de stora frågorna som självstyrelselagen men också SOTE-

reformen. Det finns kunniga politiker inom Centern som har goda kon-

struktiva idéer som vi gärna skulle vilja höra och diskutera med och lyfta 

debatten till en sådan nivå. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Det är ju den nivån, herr talman, som vi faktiskt har försökt hålla oss på. 

I det här fallet så är det en av de viktigaste nivåerna som finns. Nämli-

gen - när är man tillräckligt bra för att kunna utföra landskapsregering-

ens uppdrag? Misstroendeyrkandet bottnar i att vi från oppositionens 

sida tyckte att man gick för långt. Man började faktiskt på olika sätt för-

söka kväsa folks åsikter eller i varje fall väldigt tydligt visa, att om man 

intar en särskild position i en särskild fråga så är man inte längre lämp-

lig. Det är någonting som faktiskt går emot precis all form av demokra-

tiskt väsen. Tack. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack herr talman! Första styckena i det här misstroendeyrkandet hand-

lar just om kommunstrukturen och jag tycker att det är märkligt att inte 
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Centern vill debattera den. Man vill lyfta fram att man inte har åsiktsfri-

het. Mitt anförande har verkligen belyst att vi har åsiktsfrihet. 

Att man inom landskapsregeringen vill se över sina styrelser är helt 

naturligt. Det har också Centern gjort när de har suttit som ledare för 

Åland. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Talman! Ltl Kemetter efterlyste konsensus och att man ska arbeta till-

sammans. Det är precis det som jag har sagt. Men då kan man inte säga 

att ”Eftersom du har framfört en åsikt så får du inte vara med.” Man 

ställer krav på dem som man ska samarbeta med på ett felaktigt sätt.  

Man säger att man ”tar till ett för tungt artilleri” med ett misstroende. 

Jag har aldrig känt ett sådant obehag som i det uttalandet som man 

gjorde i det här fallet.  

År 1981, när också Hasse Svensson blev sparkad, så reagerade jag på 

samma allvarliga sätt som nu, när man anser att åsiktsfriheten är i fara 

och när folk inte ska få uttrycka sin mening. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack herr talman! Jag tycker att vi upprepar samma och samma me-

ningar till varandra. Jag skulle vilja hänvisa till förra mandatperioden 

när ÅHS:s ordförande byttes ut för att hen hade starka åsikter. Då var 

det inte ett misstroende som oppositionen väckte i det fallet, trots att jag 

personligen anser att det var precis lika allvarligt. Precis samma retorik 

skulle ha kunnat användas. Då respekterade man regeringens beslut och 

man fogade sig och man hittade en ny ordförande.  

Ltl Bert Häggblom, replik 

Herr talman! Jag var inte invald i Ålands lagting förra mandatperioden. 

Jag ställde inte upp. Jag kan inte uttala mig om det som sades då. 

Om man ska samla Åland så ska man inte dela ålänningarna i onda 

och goda. Vi ska inte dela upp den åländska befolkningen. Det är inte 

hedervärt och det har aldrig skett tidigare. Det är det som är det viktiga. 

Man ska inte göra det och blanda sig i. Det är viktigt tror jag, oberoende 

vart misstroendet leder idag och hur man röstar. Jag hoppas att det blir 

en annan ton i regeringen i fortsättningen.  

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack herr talman! Jag blir faktiskt ganska illa till mods av ltl Berg Hägg-

bloms påstående att regeringen skulle kategorisera folk i onda och goda. 

Det känner jag överhuvudtaget inte igen och det vill jag inte ställa mig 

bakom. Jag vill verkligen säga åt ledamoten - visa nu ledarskap, mognad 

och ansvar och gå inte ner på en sådan retorik som gör att folk börjar må 

dåligt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Ltl Kemetter frågade efter ett konstruktivt förslag. Jag 

tycker att lantrådet själv gav ett konstruktivt exempel under budgetde-

batten när hon konstaterade att ”ja, det var ett misstag att svenska språ-

ket inte finns med i den allmänna motiveringen eftersom det är en 

grundläggande sak för hela självstyrelsen.” Skulle man göra samma sak i 

den här frågan från regeringens och lantrådets sida och säga att ”ja, vi 

har full rätt att utse vilken ordförande vi vill för Ålands Penningauto-

matförening, men argumentationen som vi använde i media och utåt 

blev lite fel i det här fallet.” Då skulle den här frågan snabbt bli en icke-

fråga. Men det som gör att den här ballongen bara blir större och större 

är att regeringen, och de partier som står bakom, bara blåser in mera 

luft genom att stå enade bakom och säga ”vi gjorde inget fel.” Det är det 

som skapar klyftan mellan makteliten och de vanliga människorna. För 

de vanliga människorna tycker att det här var lite fel. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack herr talman! Jag känner inte igen mig eller mitt parti i ord som 

”maktelit” där vill jag säga ifrån.  

Vad gäller oppositionens roll så tycker jag att det är oerhört viktigt, 

eftersom vi har kunniga politiker i oppositionen, att vi verkligen för en 

dialog kring just självstyrelselagsrevisionen och det svenska språket, 

som ledamoten just tog upp. Men framförallt problematiken kring SOTE 

som vi inte ännu kan se någon lösning på. Jag är oerhört intresserad att 

föra sådana debatter med ltl Roger Nordlund och inte börja prata på en 

sådan nivå som det nu diskuteras. Det påminner mera om post-Trump-

debatten. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! I de fora, dvs. självstyrelsepolitiska nämnden och på en del 

andra ställen där vi har möjlighet att delta, så är vi konstruktiva i alla ex-

ternpolitiska frågor. Det har det också vittnats om från regeringsparti-

erna att vi hjälps åt till 110 procent att få så bra lösningar som möjligt. 

Men det här misstroendet och den diskussionen som vi har här, det är 

för att luften behöver rensas. Den argumentation som användes skapade 

en dålig situation i det åländska samhället, när man inte gav PAF-

ordföranden förnyat förtroende, vilket man har sin fulla rätt att inte 

göra. Men använd då rätt argument så att människor inte behöver känna 

på det sätt som jag redogjorde för i det tidigare replikskiftet, när helt 

vanliga ålänningar, män och kvinnor, känner att ”nu måste man vara li-

tet försiktig.” Det är det som den här debatten går ut på, att vi ska för-

söka rensa luften. Den som kan göra det är de facto lantrådet och rege-

ringen.  

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack herr talman! Jag upplever nog inte att det förs en debatt och att 

man måste vara litet försiktig. Avsked har skett också under ltl Roger 

Nordlunds tid, exempelvis det här med ÅHS:s ordförande, som jag tidi-

gare tog upp Inte skapade det någon diskussion om ärendet var lämpligt 

eller inte. Jag anser att situationen var densamma. Man bytte ut ordfö-

randen för att man ansåg att hon hade uttryckt sig för starkt gentemot 
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en annan grupp. Då var förtroendet borta. När förtroendet är slut så är 

det slut.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack talman! Hittills är minister Valve den enda från regeringskonstel-

lationen som har haft ryggrad att erkänna att PAF-cirkusen gick till på 

fel sätt. All heder till minister Valve för det. 

Men det var ordet ”centralisering” som ltl Kemetter tog upp och där 

jag tycker att vi kan tala om en ”centralisering av makten” på ett aldrig 

tidigare skådat sätt.  

Tidigare har vi i lagtinget diskuterat det faktum att snart kommer fyra 

av ministrarna att också vara aktiva inom respektive kommunala full-

mäktigepresidier. Vi har en koncentration från lagtingsgrupperna ner i 

olika underlydande organ. T.ex. sitter ltl Kemetter i PAF-styrelsen, 

gymnasiestyrelsen samt leder polisstyrelsen. Ledamoten har säkert den 

ekonomiska och juridiska kunskap som behövs, det är inte fråga om det. 

Men är det inte en sällan skådad maktkoncentration när man inte förde-

lar makten på ett bättre sätt än idag? 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack fru talman! Att fördela makten på politiska poster har ju Centern 

sysslat med under sitt politiska ledarskap i landskapsregeringen. Börjar 

vi gå tillbaka och titta på tidigare styrelser och myndighetsstyrelser så 

tror jag nog att det har funnits en hel del politiker med centernamn 

bakom som suttit i de styrelserna. Att säga att det är fråga om maktcent-

ralisering, för att ett parti har vissa stolar, det kan jag inte förstå. 

Sedan vill jag göra det klart att i våra bolag sitter man inte på politiska 

stolar. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack fru talman! Det var en nyhet att regeringsblocket har fördelat pos-

ter till olika politiker som har centrala roller inom regeringsblocket men 

att det inte hör samman med politisk tillhörighet. Okej. Det var en nyhet 

faktiskt. 

Nu handlar det om frågan om politisk maktkoncentration. Varför inte 

fördela den, trots allt, ganska ringa skara av verkligt betydelsefulla be-

fattningar och uppdrag som finns på en större skara än bara hålla det 

inom de egna leden? Det är förvånansvärt.  

Under alla tider har Centern alltid bemödat sig om att så många som 

möjligt ska vara med så att det inte bara blir en regeringsjargong genom 

hela processen, utan att man också får gräsrötterna med i bilden. Gräs-

rötter som är engagerade och har kunskap, men de finns inte bara inom 

regeringsblocket. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack fru talman! Det är märkligt att ltl Jansson ska förvränga det jag 

sade. När det gäller myndigheter så är det helt klart att det är politiska 

stolar. När det gäller våra bolag är det inte partierna som bestämmer. 

Det är regeringen som bestämmer vilka som sitter i styrelserna och det 
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är inte politiskt bundna stolar. Jag tror inte att Calle Haglund sitter i 

PAF-styrelsen för att han hör till SFP utan jag tror att det är pga. hans 

ekonomiska och andra goda kunskaper. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Axel Jonsson  

Fru talman! Jag citerar ”Minister Perämaas åtgärder har visat på respekt-

löshet mot den åsiktsfrihet som ligger till grund för vårt ekonomiska system. 

Att försöka sålla människor till en och samma åsiktskorridor är inte frukt-

bar för samhällets utveckling.” Är det någon som vet varifrån de orden här-

stammar? De härstamma från det Moderata ungdomsförbundet som jag 

tycker att resonerar synnerligen klokt och träffsäkert i denna fråga.  

Regeringens beslut och regeringens hanterande av den nya PAF-styrelsen 

tycker jag blottar en ägarpolitik som åtminstone inte jag eller vi i Ålands 

Framtid kan stå upp för. Man väljer att låta enskilda människors politiska 

åsikter vara det som avgör om man är lämplig för ett förtroendeuppdrag eller 

inte i någon av våra bolagsstyrelser. Det bidrar till att politisera styrelserna 

ute i våra offentliga bolag och den förening som PAF rent formellt är i det här 

fallet. En politisering som vi nästan alla har varit överens om att vi vill und-

vika framöver, när vi har diskuterat ägardirektiv osv.  

Ytterst handlar frågan om vad det är som ska avgöra vilka som sitter i våra 

styrelser och tar hand om viktiga samhällsorgan i det åländska samhället. Är 

det den politiska uppfattningen som de enskilda personerna har eller är det 

deras meriter, de resultat man har uppvisat, de kunskaper man besitter, den 

kompetens man har och erfarenheten? För vår del är det åtminstone solklart 

att det är det senare fallet. Vi ska ha meritokrati, inte någonting annat. Vi ska 

inte utse personer på basen av deras politiska uppfattning i första hand. Där-

för var det också märkligt när finansministern i samband med att den här 

frågan var aktuell uttalade sig i medierna. Jag citerar Ålandstidningen den 19 

oktober ”Enligt Mats Perämaa har man varit nöjd med nuvarande styrelse-

ordförandes insatser, speciellt hur han hanterat turbulensen kring när förra 

VD:n avsattes.”  

Man har alltså varit nöjd med förra styrelseordförandens insatser i PAF-

styrelsen. Vad är det då som gjorde att man valde att avsätta ordföranden? 

Jo, det är de politiska uppfattningarna. Det är det här som strider mot grun-

den i vårt demokratiska samhälle och det är det här som är grunden till hela 

misstroendeyrkandet. Vi vill inte ha en regering som bedriver en sådan ägar-

politik. Precis som kollegan Jansson var inne på så hedrar det faktiskt Mode-

raterna i det här fallet, att man gått ut och sagt, genom minister Valve bland 

annat, i ett blogginlägg där man skriver ”Huruvida en kommun väljer att ta 

emot flyktingar eller inte har inte påverkat MSÅ:s bedömning av ordföran-

des lämplighet. Det kan inte och får inte påverka.” Ändå är det precis den 

motivering som regeringen har gett när man fattade sitt beslut. Det här visar 

på den flathet som det Moderata partiet för i den här frågan. 

 Man kritiserar eller stadgar tydligt att det inte är den politiska uppfatt-

ningen som ska styra. Ändå väljer man att acceptera att regeringen fattar ett 

beslut på basen av den politiska uppfattningen i frågan. Det är inte värdigt. 
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I Liberalernas gruppanförande anförde kollegan Ingrid Johansson att styr-

kan i den nuvarande landskapsregeringen är respekt, lagarbete och högt i tak. 

Då vill jag ställa frågan. När kommunminister Nina Fellman går ut och kallar 

ett enskilt beslut i en kommun för ”snuskigt”, är det respektfullt? Visar det på 

lagarbete i det åländska samhället och visar det på en inställning där man har 

högt i tak? Den frågan ställer jag mig verkligen. Nej, det är fina ledord som 

man radar upp men man väljer inte att förverkliga dem i den praktiska politi-

ken. Att gå in och indirekt styra det kommunala beslutsfattandet på det här 

sättet kan vi inte ställa oss bakom från Ålands Framtids sida. 

Ytterst ska vi ställa oss frågan vad det får för konsekvenser om vi ska fort-

sätta och driva en sådan linje som regeringen nu förespråkar med sin ägarpo-

litik, där de politiska uppfattningarna ska styra framåt och inte de kompeten-

ser, erfarenheter och kunskaper som man besitter. 

Man kan t.ex. ställa sig frågan om en av Ålands mest välbärgade kommu-

ner, Föglö, har en styrelseordförande som kan jämföras med den styrelseord-

förande som avsattes från PAF-styrelsen? Föglö kommun har inte heller valt 

att ta emot några flyktingar. Vad visar det för värderingar för politiska upp-

fattningar? Är man lämplig att sitta i den liberala lagtingsgruppen och leda en 

kommun som inte tar emot flyktingar men inte lämplig att leda PAF-

styrelsen? Det här visar att det leder in oss på ett omöjligt sållande av männi-

skor enligt deras politiska uppfattning om vi ska bedriva en sådan politik. Vi 

kan inte fortsätta på det sättet. Det måste vara kompetensen som styr och vi 

måste försöka se bort från de politiska åsikterna även om vi ogillar dem och 

det hoppas jag att regeringen kan fundera på framöver.  

Jag tror att man har orsakat det åländska samhället ganska stor skada med 

hanteringen av PAF-styrelsen. Man sänder en signal att man hela tiden måste 

anpassa sig efter den sittande regeringens aktuella politiska uppfattning i 

vissa frågor för att vara aktuell för olika styrelseuppdrag. Jag tror att man hö-

jer ribban betydligt för att åta sig förtroendeuppdrag av det slag som PAF-

styrelsen är framöver, om vi fortsätter att sända de här signalerna. Därför 

vore det så viktigt att regeringen hade gått på den moderata linjen i det här 

fallet och sagt att det är kompetensen och resultatet i styrelsen som har varit 

avgörande för beslutet. Det väljer man inte att göra, man väljer att berömma 

den avsatte styrelseordföranden för hans insatser i styrelsen och ge honom 

sparken på basen av hans politiska meriter. Det tar vi avstånd från.  

Jag hoppas att man kan ge en ursäkt åt folket för sitt agerande och att man 

tar tillbaka sin linje i det här fallet. Det hade varit på sin plats och också ett 

sätt att undvika dagens debatt och dagens misstroendevotum. Hade man bara 

haft den ödmjukheten och visat den gentemot Ålands lagting och gentemot 

Ålands folk, så hade vi kunnat undvika den här debatten. Det är det som yt-

terst den här debatten handlar om idag att vi från oppositionen inte vill ha en 

regering som förespråkar en sådan ägarpolitik som sållar människor på basen 

av deras politiska uppfattningar och låter det vara avgörande för om man är 

lämplig för ett förtroendeuppdrag eller inte. Det är det som misstroendede-

batten handlar om. Sedan har regeringspartierna försökt styra in det på allt 

möjligt annat.  

Det är klart att vi från oppositionens sida menar att det här borde få den 

konsekvensen att det moderata partiet tar sig en funderare och ställer sig frå-

gan om man ska fortsätta att driva en sådan politik? Är det vad man vill att 

ska prägla framtidens Åland? Eller vill man leda en borgerlig regering där 
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man har en tydlig ideologisk gemensam värdegrund vad gäller just åsiktsfri-

heten i det åländska samhället? Den frågan tycker jag att man borde ha ställt 

sig i det Moderata partiet. Man väljer inte att göra det, utan man väljer att av-

färda erbjudandet från oppositionens sida och säga att det är oseriöst och att 

det är ”sockrat med poster.” Tvärtom visar vi från oppositionens sida att vi 

inte är ute efter poster, vi är beredda att låta Moderaterna leda en framtida 

landskapsregering, trots att man inte är det största partiet. Det är inte pos-

terna som avgör för oss utan det är politiken och att vi skulle få en borgerlig 

regering på Åland.  

Man hade möjligheten. Vi gav vår hand och gav möjligheten åt det Mode-

rata partiet men man väljer att avfärda möjligheten. Det kan jämföras med 

den politik som vi ser väster om oss, i den svenska riksdagen, där den svenska 

borgerligheten alltid har släppt fram en socialdemokratisk regering. Det Mo-

derata partiet väljer att göra precis samma sak i sitt agerande här. För sjätte 

året i rad släpper man fram en socialdemokratisk regering och väljer att inte 

ta chansen att bilda en borgerlig regering. Det tycker jag att man ska ha 

bakom örat också i den här debatten. Tack fru talman. Jag väljer att sluta 

med de orden. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack fru talman! Ltl Axel Jonsson anser ni att i dagens värld där konsu-

menterna har all makt, de väger varenda uttalande du gör, vad du gör 

och vilka kopplingar det kan ge. Förstår inte ltl Jonsson vilken makt da-

gens ”So-Me” har. Om man inte förstår det så diskvalificerar man sig 

själv på något sätt för att vara ordförande.  

PAF är ett av få bolag som aktivt går ut och säger att de har sådana 

värderingar att vinsten går till allmännyttiga ändamål där vi tar hand 

om alla tänkbara personer i vårt samhälle. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag förstår det. Men nu blev jag väldigt konfunderad i den här debatten. 

Från Moderaternas sida har man tidigare tydligt deklarerat att ett en-

skilt beslut i en kommun inte ska vara avgörande för om man är lämplig 

som ordförande för PAF:s styrelse. ”Det kan inte och får inte påverka” 

skrev den moderata ministern på sin blogg. Nu låter det mera på ltl 

Holmberg-Jansson som att det trots allt ska påverka. Vilken är Modera-

ternas linje i den här frågan? Har det påverkat och ska det påverka 

framöver när vi utser våra bolagsstyrelser och styrelsen i PAF? Vilken är 

Moderaternas linje i frågan?  

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

För en månad sedan kunde vi på ledarplats läsa i en av våra lokala tid-

ningar ”En styrelseordförandepost är inget vanligt jobb, det är inte nå-

got man prenumererar på. Det är ett förtroendeuppdrag.” Exakt. Det 

är ett förtroendeuppdrag. Om man någonstans kan känna det minsta 

lilla tvivel att den kundgrupp man har, som är helt beroende av vilka 

ställningstaganden man gör, så kanske man behöver ta ett sådant beslut. 

Jag hoppas och tror verkligen att det i det här fallet beror på att det är 

en man som har haft en lång styrelseordförandekarriär som blir avsatt 

och inte en kvinna.  
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Var fanns alla kvinnor och var fanns alla män som stöttade t.ex. 

ÅHS:s tidigare ordförande och andra kvinnor som också har blivit av-

satta? Jag hoppas att det inte är så, men det vet jag inte. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag försöker undvika att diskutera personliga drag i den här debatten. 

Det som jag försökte sätta fingret på var om vi vill ha ett samhälle där vi 

betonar kompetens, kunskap och erfarenheter och där vi konstaterar att 

vi har styrelseledamöter vars insatser vi är nöjda med. Ska vi då avsätta 

dem pga. deras politiska uppfattningar? Stöder verkligen det Moderata 

partiet en sådan politik? Den frågan ställer jag mig.  

Jag trodde att jag hade svarat på den frågan i den här debatten men 

tyvärr visar det senaste replikskiftet att vi inte kan vara säkra på det. Det 

Moderata partiet säger nu, trots allt, att åsikter ska påverka när vi väljer 

våra representanter i bolagsstyrelser. Det bekymrar mig. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Ltl Jonsson sade ungefär så här ”Politisk uppfattning har inte 

påverkat vem som ska ha ett förtroendeuppdrag.” Då måste jag ställa 

mig frågan om det överhuvudtaget finns någon gräns för vad man kan 

säga - för Ålands Framtid och Axel Jonsson - om man sitter på ett för-

troendeuppdrag? Finns det någon tanke om varumärkesskydd och 

andra viktiga frågor för våra bolag? 

Ltl Axel Jonsson, replik  

I första hand ska vi bedöma de personer som sitter i opolitiska styrelser. 

Observera! Opolitiska styrelser, som vi alla har varit överens om att vi 

vill göra PAF-styrelsen till. Då ska vi inte gå in och diskutera deras en-

skilda politiska åsikter i frågan. Det är det som jag vill ha fram med mitt 

budskap. Det är kompetens, erfarenhet och kunskap vi ska gå på. Det 

har vi varit helt överens om. Ändå väljer man att politisera den här de-

batten. Det motsätter jag mig. Det ska vara meritokrati framom de poli-

tiska åsikterna som styr. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Det är därför som jag är så stolt och glad över den nya styrelsen 

som finansministern och landskapsregeringen har tillsatt och där de två 

politiska representanterna som är kvar har en hög kunskap. De är till-

satta för deras kompetens, deras tänk och deras erfarenhet och inte för 

en politisk agenda. 

Men det är intressant så som ltl Axel Jonsson resonerar. Om vi skulle 

ha en PAF-ordförande som säger ”Jag tycker att det är dumt att vi ger 

pengar till flickor eller till barnidrott.” Skulle det vara okej?  Vi måste ju 

prata om vad det är som bygger ett varumärke och det är det som vi har 

ansvar för att hantera. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag tycker att det är anmärkningsvärt att man kommer med hypotetiska 

exempel på uttalanden som inte har gjorts i det här fallet. I det här fallet 
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handlar det om en omröstning i ett kommunalt beslut som inte överhu-

vudtaget har någon koppling till de beslut som fattas i styrelsen för PAF. 

Det är den här kopplingen som regeringen har valt att göra. Från oppo-

sitionens sida vill vi inte göra den typen av kopplingar. Kollegan Ingrid 

Johansson får gärna vara stolt över det beslutet men det är jag definitivt 

inte. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Nina Fellman, replik 

Talman! Jag måste säga att jag känner mig oerhört illa berörd över det 

sätt på vilket oppositionen smaskar och tuggar på ett beslut och en per-

son och där beslutet fattades av landskapsregeringen på affärsmässiga 

grunder och efter en viss vånda. Det beslutet fattades med syftet att det 

skulle bli bra för PAF utgående från affärsmässiga bedömningar. Det är 

inte och har inte varit landskapsregeringens avsikt att släpa denna per-

son eller detta beslut i offentligheten. Det beslutet fattades av någon an-

nan med andra syften och har fortsatt att kapitaliseras under den här 

månaden som gått. Jag tycker inte att det känns bra.  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Ja, jag delar den uppfattningen. Vi ska inte stå här och diskutera person-

frågor och lämplighet. Men det är det som landskapsregeringen har 

gjort. Man har valt att motivera ett beslut om att avsätta en styrelseord-

förande, vars insatser man uttryckligen var nöjd med, på basen av per-

sonens politiska uppfattning. Då är det väl inte märkligt att det följer en 

debatt. Är verkligen minister Fellman förvånad över det?  

Minister Nina Fellman, replik 

Landskapsregeringen hade ingen avsikt att föra det här beslutet i offent-

ligheten. Det beslutet fattades av någon annan med andra syften.  

Jag vill också nämna flyktingfrågan, eftersom det har kommit kritik 

på att man reagerar och diskuterar den frågan som minister. Det är en 

av vår tids stora, moraliska och etiska frågor. Jag ser det som mitt an-

svar, som varje politikers ansvar, och uppgift att diskutera den saken. 

Jag kan inte på något sätt förstå, med erfarenheter från diskussionerna i 

Ålands lagting, att man inte som politiker skulle uttala sig om vad som 

händer i andra kommuner. Detta sker ju dagligen. Varje gång det är ple-

num så berättar politiker i en kommun om hur illa ekonomin sköts i en 

annan kommun. Det är vårt ansvar att föra den diskussionen.  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det är ju märkligt att kommunminister Fellman inte förstår det allvar-

liga i - eller hur det kan försämra relationen till kommunen - att man går 

ut och kallar deras enskilda beslut för ”snuskiga.” På vilket sätt tror man 

som kommunminister att det ska underlätta och förbättra samarbetet 

med kommunerna när man har stora reformer i röret? Man väljer att 

försvara och avvisa det här med att säga” det är klart att man ska få 

kommentera olika kommuners beslut.” Själv går man ut och kallar dem 

för ”snuskiga” och värderar de kommunala besluten. Det tycker jag att 
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man borde passa sig för som kommunminister. Tvärtom väljer man att 

avvisa det med en fingervinkling.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Fru talman! Jag vill rikta ett stort tack till ltl Axel Jonsson för det enga-

gemang och intresse som han visar för det Moderata partiet. Men jag är 

lite förvånad när jag hör ledamoten säga att å ena sidan så är Modera-

terna flata, att det finns en moderat flathet, och å andra sidan står vi upp 

för Moderaterna. Å ena sidan så sitter vi, när det gäller ledarskap, i fam-

nen på Socialdemokraterna men ändå så vill ni att vi ska leda Åland med 

tre ministerposter inklusive posten som regeringschef. Hur går det här 

ihop? 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det hänger ihop med att vi ser att moderaterna i grund och botten har 

mycket förnuftiga åsikter, men man väljer att inte omsätta det i hand-

ling. Man väljer att tåga bakom liberalerna och socialdemokraterna i den 

nuvarande regeringen i stället för att seriöst och noga överväga de alter-

nativ som erbjudits, möjligheten att få leda regeringsarbetet och sätta 

sin prägel på det utifrån de åsikter som vi vet att det Moderata partiet 

innerst inne har och de värderingar som vi delar, oppositionen och Mo-

deraterna emellan. Men man väljer inte att omsätta de politiska åsikter 

som man har i handling, utan man väljer att fortsätta i skuggan av libe-

ralerna och socialdemokraterna. Det tycker jag att är trist, för jag hade 

gärna sett en borgerlig utveckling och en borgerlig regering här på 

Åland.  

Jag är nästan säker på att kollegan Carlsson även är intresserad av att 

få en borgerlig prägel på den åländska politiken. Men då väljer inte Mo-

deraterna att gå på den linjen och det tycker jag att är tråkigt. Jag bekla-

gar det men jag respekterar det förstås. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack fru talman! Ltl Axel Jonsson talar om och om igen om en borgerlig 

regering och en borgerlig politik. Jag kommer att återkomma i mitt an-

förande till det politiska innehållet i oppositionens politik och regering-

ens politik.  

När det gäller borgerlig politik så brukar det innebära mindre bidrag 

men här står ltl Axel Jonsson och Ålands Framtid för ökade bidrag till 

primärnäringarna. Jag tycker att borgerlig politik står för att riva hinder 

för byråkrati och administration. Här står ltl Jonsson för ett parti som 

står för att byråkratin och administrationen får öka hur mycket som 

helst när det gäller kommunerna. Hur kan ltl Jonsson säga att den här 

regeringen inte bedriver en borgerlig politik?  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag kan ta ett konkret exempel när man pratar om bidrag. I en tilläggs-

budget som presenterades för ett halvt år sedan så fanns en ambition 

som regeringen hade kommit överens om, att minska bidraget till med-

borgarna med 700 000 eller 800 000, om jag minns det hela rätt. Plöts-
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ligt kom det in lite mera pengar och nu står Socialdemokraterna och sä-

ger ”tack vare oss så har man inte genomfört denna bidragsminskning.” 

Moderaterna är tysta och säger ingenting. Det här talar sitt tydliga språk 

och visar hur Moderaterna står i skuggan av den socialdemokratiska po-

litiken i stället för att faktiskt se på de alternativ som finns och arbeta för 

en verklig borgerlig politik.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Det är ganska intressant att ltl Axel Jonsson står och säger 

att man inte ska dela in folk i goda och onda och vilka som duger och 

inte duger och sedan med föraktfullhet spotta ut namnet på det parti 

som jag representerar. 

I två perioder i rad har Socialdemokraterna suttit i regeringen och 

fört en konstruktiv politik med både Centern, Moderaterna och nu med 

Liberalerna. Har ltl Axel Jonsson någonsin självkritiskt frågat sig varför 

inte Ålands Framtid har ingått i någon regering och, trots sin heta bor-

gerlighet, ändå inte funnits lämplig att ingå i en regering.  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag vill först ta avstånd från att jag skulle ha föraktat socialdemokrater-

na. Jag har den största respekt för det Socialdemokratiska partiet. Där-

emot delar jag inte den politiska agenda som socialdemokraterna har 

och det är precis därför som jag vill ha en borgerlig regering. Att sedan 

andra partier ser annorlunda på saken det kan jag förstås inte ta ansvar 

för. Det är det som jag försöker belysa i den här debatten. 

På frågan varför Ålands Framtid inte har ingått i en regering så kan 

svaret kanske vara, att vi faktiskt står för en tydlig borgerlig politik och 

inte vill regera med Socialdemokraterna i första hand, medan andra par-

tier anser att man kan regera med vem som helst och att politiken inte 

spelar någon roll. Det är att få komma till makten och få komma åt pos-

terna som är det viktiga. Det är inte ledordet för oss i vår politik i Ålands 

Framtid. Vi vill ha en tydlig borgerlig agenda och det kan vara en av för-

klaringarna. Mer har jag inte att säga.  

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Ja, jag kanske kan hjälpa ltl Axel Jonsson med en annan förklaring och 

det är att på ltl Jonssons agenda också finns självständighetsidén som 

han driver och också i utrikespolitiska sammanhang har valt att gå sin 

egen väg. Det kan vara en grund för att det Socialdemokratiska partiet 

idag är lämpligare att ingå i en regering med de andra partierna som sit-

ter här i salen, än Ålands Framtid.  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag har lite svårt att se på vilket sätt det hör till dagens ämne. Vi kan 

gärna ta en debatt om den frågan vid ett senare tillfälle. För Ålands 

Framtids del, i den här debatten, så är det viktigt att vi har en regering 

som står upp för den politiska mångfalden, rätten att ha sin egen åsikt 

och att också ha den åsikten kvar även om man sitter i en av våra viktiga 

styrelser. 
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Jag förstår att Socialdemokraterna tycker att man ska gå in och styra 

och ställa med folks åsikter. Vi kan inte stöda en sådan politik från 

Ålands Framtids sida. Vi hade hoppats att den här debatten hade visat 

lite större ödmjukhet från regeringspartiernas sida men vi kan konsta-

tera att man väljer att föra in debatten på helt andra spår än att disku-

tera sakfrågan. Tack. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Lagtingets plenum avbryts för att ge möjlighet till en 

lunchpaus. Vi samlas igen för fortsatt debatt klockan 13.00. 

Talmannen 

Plenum fortsätter. 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Herr talman! Det är en intressant dag och en intressant tid att diskutera ett 

misstroendevotum. Dels är det väldigt sällsynt här i Ålands lagting och dels är 

det väldigt avslöjande om det politiska läget på Åland just nu och jag vill 

komma med några reflektioner. 

Ltl Bert Häggblom är den som nu uppenbarligen leder oppositionen och 

har tagit över den uppgiften från det största partiet i oppositionsbänken - 

Centern. Ltl Jörgen Pettersson, som Centerpartiets ordförande, kanske vore 

den naturliga oppositionsledaren. 

Nej, nu leder ltl Bert Häggblom härskarorna och Centern följer. Jag tror att 

jag vet att ltl Nordlund och tidigare minister Thörnroos inte skulle spela det 

här spelet och förlora utan det får ltl Bert Häggblom göra i stället. Han friar 

på byn och via kontaktannons och det verkar vara föga framgångsrikt.  

Ltl Bert Häggblom säger att regeringspartierna försöker krympa det demo-

kratiska samtalet, tysta och dela in folk i vilka som duger och vilka som inte 

duger. Ingenting kunde vara mera fel. Tvärtom arbetar den här regeringen yt-

terst målmedvetet för att bredda det demokratiska samtalet, göra flera del-

aktiga och göra flera unga delaktiga i det offentliga samtalet och i det demo-

kratiska beslutsfattandet. 

Det är också en vantolkning att hävda att valet av PAF-ordförande har 

någonting överhuvudtaget med politik att göra. Det var ett helt affärsmässigt 

beslut. De som vill hävda att det är politik så är de som vill politisera frågan 

och dra nyttan av den på det sättet. 

Ltl Bert Häggblom slår ofta i debatten runt sig här i salen åt alla håll och 

kanter. Han förenklar budskap och gör världen svart och vit. Han spekulerar 

och han konspirerar. Det är populism. På det vann Trump i USA och på det 

vann Boris Jonson med Brexit.  

Populism - av ordet förstår man att det är ett instrument man använder för 

att bli populär. Ltl Bert Häggblom är uppenbarligen populär. I valet 2015 var 

det bara jag som klådde ltl Häggblom i röstetal. Dock med 200 röster, men i 

varje fall. En kandidat som kanske i likhet med Trump utmanar det s.k. eta-

blissemanget. Han gick till val på att särskilt Centern misskötte ekonomin och 

nu vill han samarbeta med desamma. Sådan är politiken - förunderlig. Men 

grogrunden för populism är någonting som alla folkvalda måste ta på stort 

allvar och varför det får så stort gehör och genklang bland människor. Men 

sådan är politiken. Den ena stunden utmanar man varandra och i den andra 

ska man samarbeta.  
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Jag var själv med om ett misstroende 2004, där Lasse Wiklöf var första 

undertecknare. Han kritiserade det dåvarande lantrådet Roger Nordlund för 

att han inte var vattnet värd den ena dagen för att efter ett par veckor duga 

fint som lantråd igen. ”Ja det är kul med plenum” sade Lasse när han var här. 

 Den gången föll regeringen och en ny tog plats. Så verkar inte ske den här 

gången och det är bra. Det vore ett stort avbräck i både tid och arbete, någon-

ting som vi inte har råd med. Regeringen Sjögren sitter tillsammans med So-

cialdemokraterna och Moderaterna på 8 000 röster och det som är väljarnas 

förtroende. Det är en stabil regering med ett viktigt arbete framför sig. Fram-

förallt förenar dessa tre partier sig i frågan och viljan om att förändra kom-

munstrukturen. Det är kanske i den frågan som också oppositionen förenas 

och nu försöker förhindra att detta ska kunna ske. 

Ålands Framtid ordnade för några veckor sedan förtjänstfullt ett möte om 

kommunstrukturen som gjorde frågan mycket tydlig. Tre partier var beredda 

att förändra, fyra manliga partiledare sade nej, förenade av något som jag 

skulle vilja kalla nostalgism. Viljan att bevara var starkare än viljan att ut-

veckla. 

Trump och Putin förenas också i nostalgism - tanken på att det var bättre 

förr. Sannfinländarnas budskap är att Finland var bättre förr. Då Finlands 

befolkning bestod enbart av finsktalande - möjligen någon svenskspråkig – 

ljushåriga som på den gamla goda tiden när män fick vara män och kvinnor 

var kvinnor. Inte utmanade av feminister och könsmaktordning, inga kons-

tiga språk och kulturer att förstå sig på. Tanken om en enklare värld, ett sam-

hälle som var enklare att begripa, är väldigt lockande. Det är enkelt, skönt och 

oproblematiskt. 

Problemet är att världen har globaliserats och ser helt annorlunda ut idag. 

Och människor är människor, lika mycket värda ett liv i fred och frihet som 

alla andra oberoende av om de är mörka eller ljusa, har olika religioner, kläd-

sel eller sedvänjor. Genom globaliseringen hänger världen samman och vi är 

sammanlänkade på ett sätt som aldrig tidigare, vilket också förpliktigar oss 

att ta hand om varandra över landsgränserna än tidigare.  

Att politisk populism är populärt, är ett fenomen för oss alla att ta på all-

var. Trumps triumf, att vinna över Hillary Clinton, har kallats ”en käftsmäll 

på etablissemanget.” Och det är det. Det manar faktiskt till eftertanke. Det 

känns svårt, tycker jag, att identifiera sig själv som en del av etablissemanget. 

Men jag tror att folk därute ser oss alla som en del av det. Särskilt om man 

har suttit i landskapsregeringen i många år, som jag själv har gjort, så kan jag 

förstå om man tycker att jag och många här är en del av det s.k. etablisse-

manget. 

Det är viktigt att den klyftan mellan oss som sitter här och folket därute 

inte finns. Åland är så pass litet att det inte behöver finnas någon skillnad 

mellan det beslutande skiktet och vanligt folk. Här tror jag att språket är väl-

digt viktigt. Politikerspråket och det som sägs här i salen många gånger, och 

som jag säkert också själv är en del av, blir många gånger en egen ordvärld 

som snarare utesluter än innesluter. Många människor och grupper känner 

sig bortglömda och osynliggjorda. För den som känner sig bortglömd och 

osynliggjord, kanske till förmån för att politikerna bara tänker på och pratar 

mer och mer om flyktingar än om den egna befolkningen, så är det frustre-

rande och det kanske leder till att man vill ge etablissemanget en käftsmäll. 
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För oss i politiken tycker jag att vi själva, åtminstone jag, tycker att vi job-

bar varje dag för vanligt folk och för olika gruppers bästa. Men den som kän-

ner sig bortglömd, den kanske inte förstår utan tycker och identifierar sig 

som den marginaliserade, en svårsysselsatt eller socialt utsatt person. De 

känner sig som sig själva. Då är det viktigt för oss, av folket valda, att tänka 

på hur vi talar så att alla ska kunna förstå vad vi menar. 

Jag ska försöka korta ner. 

Men det offentliga samtalet är också viktigt att det sköts civiliserat och att 

det är en hyfsad ton i de demokratiska rummen. Där flyttar Sannfinländare 

och andra fram gränserna in i ett rum som inte hedrar demokratin. För trots 

att demokrati och folkvälde kanske inte är perfekt så är det trots allt det hit-

tills bästa som vi har uppfunnit. 

Den här regeringen fortsätter nu sin väg tillsammans och oppositionen 

fortsätter sin. Förtroende och duglighet att regera mäts i varje val. Förtroende 

måste alltid förtjänas och det är ingenting som man en enda sekund kan ta 

för givet. Våra främsta uppgifter som politiker är att se till helheten Åland. 

Att inte ställa grupper mot varandra. Att jobba långsiktigt, målmedvetet och 

envetet på det mandat som vi har fått av väljarna. Nu är det den här regering-

en som Åland har valt för dessa tider. 

När lagtinget öppnade i år och vi alla gick till kyrkan så sade prästen att 

hon hade fått ett råd av sin mentor - tre frågor att begrunda innan hon skulle 

fatta beslut. Den första frågan man ska ställa sig själv är ”Är det sant?” den 

andra ”Är det kärleksfullt?” och den tredje ”Är det nödvändigt?” Jag tycker 

att dessa tre frågor borde ltl Bert Häggblom ha ställt sig innan han skrev tex-

ten i det här misstroendet. Tyvärr är svaret ”nej” på alla prästens frågor. 

Tack. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack talman och tack för vackra ord även om de inte alltid var så vänliga 

men det är väl ett tecken i tiden är jag rädd för. För som prästen också 

sade, vilket säkert vicelantrådet minns mycket väl, var att ”makt beru-

sar” och sådant ska man passa sig för!  

Möjligen är det vad vi har att göra med här - att makten på något sätt 

har berusat - man väljer att själv bestämma vad som är smakfullt eller 

inte smakfullt. 

Jag kan till 90 procent hålla med om allt som vicelantrådet har sagt 

eftersom det var vackert och generaliserande. Men grundproblemet är 

om vicelantrådet tycker att man gjorde rätt, och att det endast var ett af-

färsmässigt beslut, när man bröt sig in i den kommunala strukturen och 

med det som förklaring sade åt en människa att denne inte längre har 

ett allmänt förtroende eftersom man har valt fel position i en fråga som 

är rätt känslig? 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det är just den här typen av retorik som jag tycker blir lite 

otäck i den här frågan. Landskapsregeringen, och alla som sitter här, vet 

att det fanns ingen som helst avsikt att den här frågan skulle debatteras i 

det offentliga utan någon annan valde att ge den till offentligheten.  

Det är ingen som har brutit sig in i det kommunala beslutsfattandet 

eller i den kommunala strukturen. Det är ltl Petterson och oppositionen 
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som politiserar en fråga där ett affärsmässigt beslut har legat i grunden. 

Jag beklagar att det har kommit ut i offentligheten och att det har lett till 

flera veckor av debatt och där personen i fråga har varit tvungen att figu-

rera i medierna. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Jag förstår nog kanske på något sätt varför man helst inte 

skulle vilja att dessa förklaringar skulle ha kommit ut i offentligheten, 

för de är inte klädsamma för någon. Och det som det de facto har gjort 

är att ge bränsle åt den form av värderingar som absolut inte Centern 

står för och som jag faktiskt inte tror att någon i landskapsregeringen 

heller står för. Men det ger bränsle åt debatten när det handlar om t.ex. 

flyktingfrågan som säger att ”Se nu, vi får inte göra som vi vill” för då 

riskerar man att förlora sina uppdrag. Det är ju det som är det värsta i 

alltihop. Att man inte har tänkt igenom sättet på vilket man har förkla-

rat sina beslut. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack. Jag tror nog att det är bränslet som har mycket att göra med den 

politiseringen och faktiskt den vantolkning av det här beslutet och där 

t.ex. ltl Pettersson var en av de första att gå ut media och anslå en sådan 

ton som jag tycker att har varit olycklig för hela frågan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Om och om igen, som en gammal vävgrammofon, så försöker 

man klistra epitet på Centern. I det här fallet så väljer vicelantrådet att 

hänvisa till en partiledardebatt och säga att de män som inte var för en 

kommunförändring, enligt den princip som landskapsregeringen föret-

räder, där är viljan att bevara större än viljan att förändra. Är det något 

parti som har klarat av att förändra så är det Centern. Titta ut! Se om-

kring er! Rannsaka er själva! Vi lever i den bästa av världar. Vi har ett 

blomstrande näringsliv, vi har utbildningsmöjligheter åt alla, vi har en 

låg arbetslöshet, vi tar hand om de gamla och de svaga. Det arbetet har 

Centern haft en aktiv del i. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack! Jag förnekar inte att Centern har haft en stor och viktig uppgift i 

det politiska landskapet på Åland. Absolut inte. Men Centern har också 

under många år bromsat och kanske tvekat när det har varit tider att gå 

vidare och fatta beslut. Det har också hänt. Jag tror att debatten som 

hölls om kommunstrukturen blev väldigt tydlig i den aspekten. Det 

fanns en falang beredd att förändra och gå framåt och en annan som 

ville stå på bromsen. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Det förändringsarbete som Centern har varit med och på-

verkat och drivit under många har man inte gjort ensam. Självklart har 

det funnits andra partier med som också har bidragit, var och en på sitt 

sätt efter förmåga och vilja ibland också. Men att säga att Centern inte 
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vågar vara med och förändra. Jag vägrar helt enkelt att acceptera det 

epitetet.  

Den förändringsprocess som nu är igångsatt går ut på att hota och 

härska vad gäller en förändring av kommunstrukturen och en sådan 

process där hot och härskartekniker är ledorden, nej, den är vi inte in-

tresserade att ta del av. Däremot har vi sagt, och det står jag för inför 

hela partiet, vi klänger oss inte fast i kommungränsen, men processen 

som den nu är igångsatt och som den nu drivs, lämnar ordet demokrati 

långt borta på spelhalvan. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Det är så när man driver förändring. Inte tror jag heller, när ltl Thörn-

roos och jag själv var med och privatiserade sjötrafiken, att det upplev-

des som en särskilt demokratisk process. Förändringar väcker väldigt 

mycket motstånd hos en del människor men även rädsla och det måste 

man förstå. Men att använda sig av den rädslan och öka den genom att 

skapa misstro i vårt samhälle, det tycker jag inte att är riktigt hedersamt 

för ett parti som så länge har varit härskande i det åländska samhället. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack herr talman! Det talas vackert om tolerans, respekt och öppenhet. 

Jag är den första att hålla med om att de är otroligt viktiga ambitioner 

och målsättningar i vårt samhälle. Vad jag tror att många upplever med 

den här debatten, det är en känsla av precis det som man var inne på i 

anförandet, det gäller inte riktigt alla. Man visar nog en tolerans och en 

öppenhet gentemot dem som kommer till det åländska samhället och 

det ska vi förstås göra. Men i det här fallet upplever man att den toleran-

sen och respekten inte sträcker sig till en kommunstyrelseordförande i 

Vårdö. Därför vill jag ställa frågan - Hur ser vicelantrådet på de åsikter 

som har framförts i den här riktningen, att vi också måste vara beredda 

att stå upp för tolerans, respekt och öppenhet när det gäller det egna 

samtalsklimatet och det som förs av ålänningar som har bott här länge? 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Det har sagts många gånger och jag kan väl säga det igen. En enhällig 

landskapsregering gjorde den bedömningen, en affärsmässig bedöm-

ning, med tanke på ett bolag som är mycket, mycket viktig för den 

åländska arbetsmarknaden och den åländska ekonomin. Vi fattade ett 

gemensamt affärsmässigt beslut. Det var betydligt mera affärsmässigt 

än politiskt.  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Man kan stå här i talarstolen och säga att det var ett affärsmässigt be-

slut. Det intressanta är på vilka grunder menar man att det var ett af-

färsmässigt beslut? Man menar att styrelseordföranden hade gjort ett 

bra jobb men hade fel politisk uppfattning. Det är ju det som blir kon-

tentan av det hela. Det är det som vi diskuterar här i dag. Jag tror att alla 

har ett intresse av att fatta affärsmässiga beslut i den här typen av frå-

gor. Men frågan är vad vi ska lägga störst tyngd vid. Ska vi lägga störst 
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tyngd vid enskilda politiska åsikter eller vid kunskap, kompetens och er-

farenhet? Det är det som frågan ytterst handlar om. 

Att stå här och försvara sig med att det är ett affärsmässigt beslut, det 

kan man förstås göra, men då måste förstås man förklara vad man väger 

in ett sådant beslut. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack. Jag tror att det är med omsorg om företagets bästa och med lång-

siktighet framför ögonen som det är viktigt att PAF:s varumärke alltid 

förknippas med tolerans och öppenhet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Lars Häggblom, replik 

Tack talman! Vicelantrådet Gunell framförde att de Obundna skulle vara 

emot förändringar i kommunstrukturen. Detta är fel. Vi har sagt att det 

ska avgöras av invånarna själva respektive av kommunen hur de vill att 

deras framtid ska se ut.  

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Ja, så har politiker sagt genom åren. Det innebär att man inte vill ha nå-

gon förändring eller har ltl Häggblom tänkt ta initiativ i Hammarland 

för en kommunsammanslagning? 

Ltl Lars Häggblom, replik 

Tack talman! Nej, de förändringarna diskuteras nog fram eftersom sam-

hället utvecklas. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Det låter betryggande att höra att det finns en öppenhet för en föränd-

ring även hos Obunden Samling. Trycket på en förändring börjar bli 

ganska stort i vårt samhälle. Om man ska vara demokrat och lyssna på 

folket så kan man inte heller ignorera att det idag finns en beställning på 

en förändring. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack herr talman! Jag blev väldigt förvånad då jag hörde att vicelantrå-

det själv var förvånad över att det hade sagts att ni delar upp folk i grup-

per om vem som har rätt och vem som har fel och vilka ålänningar som 

duger.  

Regeringen talar om ”lyssnande ledarskap” ni talar om en ”globali-

serad värld” osv. Om jag kommer rätt ihåg så sade vicelantrådet i en de-

batt att ”man får ha olika åsikter, olika ställningstaganden, men att det 

kan få konsekvenser.” En konsekvens nu av ert ledarskap är att man i 

Vårdö går omkring med listor där man skriver upp namnen på dem som 

är för styrelsebeslutet i Vårdö, vilket betyder att de är emot fullmäktige 

men är för regeringens politik. Då undrar jag - Är det som ni talade om 

att hedra demokratin? 



  

476 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

För min del så får man gå ut och fråga vad folk tycker hur fritt som helst. 

Om jag förstod det rätt så har ltl Toivonen själv vandrat runt och knack-

at dörr i Vårdö och frågat vad folk tycker. Det kan väl inte vara fel att 

någon annan gör detsamma? 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack herr talman! Nu gällde frågan dessa listor där man skriver sitt 

namn och om man är för en viss politik. Jag har förstått att om man inte 

är för den så kan det få konsekvenser i det sociala livet eller i arbetslivet. 

Är de listorna att hedra demokratin? 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag känner inte till vad dessa listor handlar om och jag är säker på att de 

människor som gör det här arbetet hanterar det på ett respektfullt och 

bra sätt. Jag tror inte det handlar om någon åsiktsregistrering som se-

dan ska förknippas med vissa straff eller belöningar. Det tror jag inte. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Man kan instämma i det mesta som vicelantrådet sade i 

sitt anförande med den globala utblicken. Men det som vi nu har fram-

för oss här på Åland är en lokal situation som har skapats av det beslut 

som man tog och framförallt det sätt man motiverade beslutet på i of-

fentligheten från landskapsregeringens sida. Det har utan tvekan skapat 

en oro i det åländska samhället och man kan försöka förklara bort den 

hur mycket man vill från landskapsregeringspartiernas sida. Men den 

finns där.  

Åtminstone mitt sätt att se på ledarskap det är att man ska försöka 

skapa en trygghet så att alla kan känna att man har lika värde och att 

man kan fungera på ett bra sätt i det åländska samhället. Hittills tycker 

jag att den här debatten enbart har gjort att klyftan blivit större på något 

sätt. Kan vicelantrådet se att den här skillnaden finns och på vilket sätt 

ska man komma bort ifrån den här situationen? 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Mitt svar på det är att vi alla måste hjälpas åt att förklara för dem som i 

så fall upplever att samhället skulle vara delat i vilka som får säga och 

inte får säga sin åsikt. Att tala om, allihop samstämmigt, att åsiktsfrihet 

gäller i landskapet Åland, att det inte är förknippat med någon typ av 

straff och belöningar, var och en har den rätten. Och att man heller inte 

ger mera bränsle åt den här brasan utan snarare går vidare nu.  

PAF har fått en ny styrelse, en mycket kompetent sådan, och nu går 

utvecklingen framåt där. Vi kan varje dag - i varje tidning, i radion och 

överallt i vårt samhälle - höra att människor fritt och glatt uttrycker sina 

åsikter. Det ska de fortsätta att göra.  

Ltl Roger Nordlund, replik 

En välvillig tolkning av det som vicelantrådet sade nyss är att hon stöder 

den linje som minister Wille Valve gav uttryck för i media. Men den bil-
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den stämmer inte överens med den bilden som finansminister Mats 

Perämaa gav och som är den officiella bilden utåt. Det är som diskre-

pansen nu finns ute i det åländska samhället och hos oss här i salen.  

Jag hoppas att debatten fortsätter på ett sådant sätt så att vi kan få 

ihop det här. Jag tycker att det är olyckligt att vi har den här situationen. 

Jag vill inte leva i ett samhälle där människor ska känna otrygghet och 

måste tänka att ”vågar jag säga det här” eller ”blir jag behandlat på ett 

annat sätt i något annat sammanhang.” Det är inte det Åland som jag 

känner. Där har vi alla ett gemensamt ansvar, både regering och oppo-

sition. Vi representerar de vanliga människorna och vi för fram oron 

här. Hjälp oss nu då att stilla den! 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Ja, det kan man enkelt göra genom att säga att det här var en mycket 

unik situation. Det är ett sätt för ltl Nordlund att försöka splittra rege-

ringen. Som jag sade är det här ett enhälligt beslut, ett enhälligt affärs-

mässigt beslut, inte ett politiskt. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Stephan Toivonen 

Herr talman! Värderade kolleger i lagtinget! Bästa regering och fru lantråd! 

För ett år sedan så blev jag helt korrekt beskylld för att ha ”avsaknad av 

parlamentarisk erfarenhet”, nu kallar jag det kanske för ”lite begränsad erfa-

renhet.” 

Jag noterade att det på lagtingets hemsida står att vi i lagtinget har tre 

uppgifter - att stifta lagar, att anta budgeter och att övervaka regeringen. Det 

är första gången som jag är med i rollen att övervaka regeringen. Dessutom 

behandlingen av budgeten samma vecka så det blir ganska tufft. 

Som jag förstår, med min begränsade erfarenhet, så är misstroendet riktat 

i princip mot ett särskilt, speciellt beslut. Det är inte riktat mot regeringspro-

grammet, även om regeringssidan försöker göra det på det sättet, utan det är 

mot ett beslut - eller som jag ser det - ett ledarskap som har lett till detta be-

slut. 

Jag gör saker lite annorlunda, märker jag, och jag noterar att de flesta 

andra från oppositionen ställer sig i den andra talarstolen men jag tycker att 

det är väldigt naturligt att stå här framför regeringen som jag den här gången 

kanske inte talar så mycket för. 

 För ett år sedan hade vi en omröstning om lantrådsposten. Där röstade jag 

kanske på ett sätt som andra inte riktigt förstod. Andra säger att man ska 

bygga förtroende, skapa förtroende. Jag säger tvärtom. Jag har förtroende för 

alla. Jag hade förtroende för alla från Irak också tills jag via statistiken såg att 

man kanske inte kan lita på alla. Men jag har förtroende till att börja med. 

Därför ansåg jag, att eftersom det största partiet var Liberalerna, så skulle 

ordföranden få lantrådsposten. Därför röstade jag som den enda från oppo-

sitionen för det. För då hade jag ännu förtroende.  

Regeringsförklaringen var det lite samma sak med. Visst fanns där saker 

som jag inte tyckte att passade in, men de var ganska allmänt skrivna, så jag 

röstade också ja för det. 
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Senare har jag debatterat ganska flitigt med vissa ministrar men jag ser det 

inte som en förtroendesak. Jag kan diskutera och ha tio anföranden, men det 

har ingenting med förtroende att göra. Att ha olika åsikter om en sak är en 

helt annan sak. 

Misstroendet här idag gäller en enskild fråga, eller ett handlande i en en-

skild fråga. Om vi kallar det för ”händelserna på Vårdö” för att göra det ne-

utralt. Jag tänkte ta upp lite andra dimensioner, ni andra har talat om själva 

händelsen.  

Det har att göra med ledarskap. Om det kallas ”lyssnande ledarskap” eller 

”modernt ledarskap” eller vad det kallas.  

Jag drar mig till minnes en situation när en medlem från finska grundlags-

utskottet inte ville höja klumpsumman. Då kunde man läsa i tidningarna att 

lantrådet använde ord som ”Rappakalja” till exempel. Jag förstod att det 

kanske hade att göra med att personen inte var tillräckligt insatt i de åländska 

förhållandena eller kanske inte kunde språket. Men det ordet, även om det 

finns i Svenska akademins ordlista, förstås bra av en som har finska som mo-

dersmål. Där fanns ord som ”svinhugg” också som jag inte tyckte att lät så 

bra. Kanske jag får påminna lantrådet om att det finns ett uttryck som heter 

”Svinhugg går igen.” 

Jag minns också första debatten när det gällde tilläggsbudgeten. Jag hade 

inte sett lantrådet närvarande tidigare, men bland det första som lantrådet 

gjorde var att lantrådet försökte avbryta mig i talarstolen. Sådant ger inte för-

troende.  

Men fru lantråd. Jag kommer inte att säga något elakt varken till er eller 

till er andra här. Det passar inte in i min stil. Jag försöker hålla mig nå-

gorlunda saklig och försöker vara en förebild för dem som eventuellt sympa-

tiserar med mig. 

Det är ju så att vi inte vet vad som händer efter den här omröstningen. Ni 

kanske är vårt lantråd till julen eller så är vi kanske kolleger i opposition. Det 

vet vi inte. 

Men ni hade otur när ni sade det som ni sade åt damen som satt i grund-

lagsutskottet eftersom hon senare invaldes i Ålandskommittén, kanske en 

ännu viktigare plats. Så kan det gå om man använder fel ord. 

Jag tycker att en ledare ska vara en förebild på ett positivt sätt. Det som 

också används av andra här är orden ”snuskigt” och ”sorgligt” när man ska 

kommentera kommunala beslut. Det känns ju verkligen inte bra. 

Som jag ser det ska en ledare vara en förebild på många olika sätt. Jag 

nämnde i våras företagsdoktorn Ulf af Trolle som hade som princip att alltid 

vandra genom fabriken på nattskiftet och sedan ut igen på kvällsskiftet för att 

det skulle synas hur länge han var på jobb. Nu kan vi jobba varifrån vi vill 

men jag tror ändå att det kan vara en fördel att flitens lampa skulle lysa lite 

mera i regeringskansliet. Det är en liten åsikt som kanske kan sprida sig.  

Herr talman! Om vi tittar lite på andra - som minister Fellman - så var det 

lite intressant under budgetdebatten. Då blev hon irriterad för att hon inte 

fick svar på en fråga. Hon fick många frågor själv men besvarade ingenting. 

Jag ställde många frågor och det ställdes också från andra. Det där med att 

svara tycks inte vara något som ingår i ett modernt ledarskap. Möjligtvis lyss-

nande, det är svårt att veta om man lyssnar när man aldrig svarar.  
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Jag har tyvärr också noterat i andra sammanhang att minister Fellman, sin 

bakgrund till trots, har väldigt svårt för att svara på frågor och ibland, som 

det uppfattas, ger kanske något oartiga svar.  

Jag minns när vi från Åländsk Demokrati hade några insändare, som vi 

tyckte att var sakliga. Vi ställde frågor, det gällde förmodligen om flyktingför-

läggningar eller något sådant. Det som vi fick till svar var att det bara var 

”rasistisk goja.” Det var det enda svaret vi fick. Men orden kommer ju igen. 

Det är ”rappakalja” det är ”svinhugg” och det är ”rasistisk goja.”  

Jag tycker att det är viktigare att diskutera ledarskapet. Inte saker som 

kommunreformer, självstyrelsepolitik och svenska osv som vissa försökt ta in. 

Men det är ju inte det som det här misstroendet rör, utan det är fråga om hur 

ledarskapet ser ut.  

Jag kritiserade också tidigare minister Fellman när det gällde den demo-

kratiska delen med att sänka rösträttsåldern. Man frågar 50 remissinstanser 

och en handfull säger ja och sedan kör man vidare. Det känns ju inte demo-

kratiskt. Jag raljerar lite - vi har Åländsk Demokrati och Ålands Socialdemo-

krati. Vi har ordet ”demokrati” i namnen men vi ser tydligen demokratin på 

olika sätt.  

Den enkät som man nu talar om har visst sänts ut till 2 700 personer men 

frågan är hur man ställer frågorna och hur man kommer att sammanställa 

det? Det där är svårt att veta.  

För att förtydliga - jag har gett mitt förtroende men av de här orsakerna så 

har varken jag eller Åländsk Demokrati förtroende för minister Fellman 

längre. 

Som jag nämnde tidigare, det var i någon intervju som man sade från rege-

ringssidan, att man får ha åsikter men ställningstaganden kan få konsekven-

ser. De konsekvenser som vi har sett här tycker jag inte att hör ihop med ett 

modernt ledarskap.  

Jag kommer i ett senare anförande att ta upp mera om effekterna som jag 

ser på Vårdö. Då får vicelantrådet höra hur stämningarna är där.  

Hur det än går i omröstningen idag så vill jag i alla fall meddela att jag och 

Åländsk Demokrati nu inte har förtroende för fru lantrådet. Så oberoende hur 

det nu går så gäller det nu att bygga upp ett förtroende. Tack.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack herr talman! Oppositionen riktar idag kritik mot att man inte 

skulle få uttrycka sina åsikter. Jag ser att samtliga oppositionspolitiker 

har skrivit under misstroendet utom ltl Stephan Toivonen. Hur kommer 

det sig? Den information som jag har läst om i tidningen så är det på ba-

sen av ltl Toivonens egen önskan, men de rykten som når mig så är det 

att oppositionen inte har velat ha med ltl Stephan Toivonen på misstro-

endeundertecknandet. Är det så och hur ser då ltl Stephan Toivonen på 

den dubbelmoral oppositionen visar? Har inte ltl Toivonen rätt att ut-

trycka sin åsikt? Det verkar inte som att oppositionen anser det. Hur ser 

ltl Toivonen på det? 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack herr talman! Hur det har sagts i olika sammanhang så känner jag 

inte till. Men faktum är att jag sade ”Jo, jag stöder misstroendet.” Men. 

Eftersom den här frågan i grunden rörde flyktingfrågan, så tänkte jag att 
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det blir lätt för regeringen att gå på mitt lilla parti och ta upp den frågan. 

Därför så föreslog jag att ”tycker ni också det så skriver jag inte under.” 

Och vi kunde se det här idag. Jag tror till och med att det var under det 

första replikskiftet som det frågades om Åländsk Demokrati ska in i re-

geringen. Jag ser att det var ett klokt beslut och att vi får debatt rörande 

den riktiga saken och inte på något annat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Herr talman! Riktigt så har jag inte fått verklighetsbeskrivningen men 

det är möjligt att det är så. Jag är förvånad ändå för den information 

som jag har nåtts av, att oppositionen inte har velat ha med ltl Toivo-

nens underskrift pga. de åsikter som ltl Toivonen och hans parti står för. 

Kan ministrarna tolka också det som en frånvaro av ltl Toivonens när-

varo i det frieri som har gjorts till Moderat Samling och att det också be-

ror på samma sak. Hur ser ltl Toivonen på det faktum att oppositionen 

ratar ltl Toivonens åsikt?  

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack herr talman! Vår syn inom Åländsk Demokrati är att vi utan vidare 

föredrar det alternativ som framfördes till pressen igår eller idag. Vi 

tänkte som så att om vi inte finns med där och om vi inte finns med i 

förhandlingarna så finns det kanske en större chans att Moderaterna 

kan acceptera det bud som de fick. Tack.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack herr talman! Bara för ett klargörande. Jag tycker att det är oklart, 

åtminstone för min del, vad ltl Stephan Toivonen riktigt menar. Man har 

röstat för regeringsprogrammet, man har röstat för lantrådet, man har 

visat att man har förtroende för den här regeringen och det regerings-

programmet som har legat och ligger. Nu kommer ett misstroende den 

11 november och idag har vi den 18:e. Nu har ltl Stephan Toivonen inte 

skrivit under misstroendet och är inte med på det men nu plötsligt har 

man inte förtroende för regeringen längre. Orsakerna för mig är oklara. 

Vad är det som man plötsligt nu inte har förtroende för? 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack herr talman! Jag försökte förklara det i mitt anförande. Om jag re-

peterar så sade jag att jag hade förtroende för lantrådet och regeringen 

från början. Mitt förtroende försvinner inte fast jag diskuterar någon 

fråga i tio anföranden med en minister. Men det var hanteringen av si-

tuationen i Vårdö som gjorde att förtroendet raserades. Det fanns vissa 

bitar före också. Jag nämnde - ”rappakalja” och ”rasistisk goja” och så 

vidare, som jag inte tycker att hör hemma i en regering. Det är en kort 

förklaring. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack herr talman! Då blir jag ännu mer förbryllad eftersom hela den här 

misstroendeskrivelsen just handlar om situationen i Vårdö och där Cen-

tern, Obunden Samling och Ålands Framtid har skrivit nästan en och en 
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halvsida text om situationen. Man skulle tro att ledamoten skulle vara 

med på en sådan skrivelse. Hur fungerar riktigt samarbetet i opposition-

en? Eller är det så att man ville vara med men inte får vara med?  Vad 

har egentligen sagts och vad har egentligen hänt? 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack herr talman! Som jag sade i förra repliken, jag stödde misstroendet 

men jag trodde att det skulle vara bättre att mitt namn inte fanns på 

pappret och därför gjorde jag på det sättet. Det var mitt eget val. Tack. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag hade också lite svårt att hänga med i det här förtroen-

det/inte förtroendet. Men jag reagerade på en alldeles särskild sak som 

ledamoten sade. ”Flitens lampa borde lysa lite mera i landskapsrege-

ringens korridorer.” Jag vill verkligen dementera det påståendet. Jag vet 

att om flitens lampa lyser någonstans så är det i landskapsregeringens 

korridorer och framförallt i lantrådets rum. Jag tror inte att hon sedan 

hon blev lantråd för ett år sedan haft många privata stunder och mycket 

fritid. Jag vet att det är ett fruktansvärt slitsamt jobb att vara lantråd. 

Mot bakgrund mot alla de stora och svåra frågor vi har, och som lantrå-

det har i famnen, så får hon nog göra sitt jobb ordentligt och med myck-

et arbetstid. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack herr talman! Jag förstår att ni känner till att lantrådsposten är en 

tung post. Jag har ingen erfarenhet av det. Vad jag själv har sett och vad 

jag har hört så kanske den kunde lysa ändå litet flitigare. Men som sagt 

man kan jobba på olika sätt.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! I budgetdebatten fanns det en diskussion om arbetstid. Det 

konstaterades att det ändå bara finns 24 timmar i dygnet. Jag vet att 

vårt lantråd vilar, kanske litet, när hon sover men resten av den vakna 

tiden så jobbar hon nog med landskapet Åland och de viktiga frågorna 

som ska föra utvecklingen vidare och ska se till att självstyrelsen försva-

ras och att självstyrelsearbetet också går vidare.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack herr talman! Jag tycker att det är intressant att ltl Toivonen vill tala 

om det här uttalandet som en enskild fråga. Om man placerar saker i sitt 

rätta samhällsmässiga sammanhang så målas ju en annan bild upp. En 

bild där ltl Toivonen säger att flyktingfrågan är det viktiga i det här 

ärendet.  
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Sedan säger ltl Toivonen att ”det vore bra om flitens lampa skulle 

lysa.” Jag undrar om den ska lysa i Portugal, där ledamoten tillbringar 

tiden, eller om den ska lysa i utskottsrummen där resten av utskottet ar-

betar?  

Jag tror att det skulle vara på sin plats om ledamoten börjar rannsaka 

sig själv först. Tack.  

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack herr talman! Ltl Igge Holmberg tar upp varför jag inte var med på 

listan. Det var det som jag sade åt mina kollegor i oppositionen. Skulle 

den här frågan ha berört någonting annat än flyktingfrågan, då hade jag 

satt mitt namn på listan. Det var just det som jag såg att var den knepiga 

saken. 

Angående frågan om närvaro så brukar jag säga ”Jag är närvarande.” 

De som känner mig via sociala media vet att inom 30 minuter så får de 

svar, dygnet runt, eftersom klockorna går litet om varandra. Närvaro har 

jag men på ett annat sätt. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack herr talman! Jag vill ta upp kritiken mot minister Fellman om att 

hon inte svarade på Åländsk Demokratis insändare. Jag förstår att hon 

inte gjorde det. Jag försökte också. Jag kom fram till att det var ett så-

dant sammelsurium av olika saker, som det inte fanns någon röd tråd i, 

förutom att de alla byggde på olika dåligt underbyggda rasistiska teorier 

och påståenden.  

Som jag sagt till ltl Toivonen tidigare, om han inte vill bli kallad rasist 

så ska han inte skriva eller säga rasistiska saker. Så enkelt är det. Tack. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack herr talman! Den debatten var mellan oss och minister Fellman. 

Men det är ltl Igge Holmbergs synpunkter och jag ids inte kommentera 

dem mera. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Jag vill igen understryka att det inte är någon som helst tvekan om 

att det råder åsikts- och yttrandefrihet i landskapet. Jag vill understryka att 

det inte finns några som helst tecken eller signaler på att vi skulle ha svårig-

heter med att tillsätta förtroendeposter eller tjänster. När vi har ansökningar 

till landskapsförvaltningen så har vi många kompetenta sökanden och lika-

dant i underlydande myndigheter, så det är en oro som är obefogad.  

Visst, det vill jag också understryka, ska vi gemensamt driva, utveckla och 

diskutera ålänningarnas och våra gemensamma myndigheter och bolag, in-

klusive PAF och spelverksamheten. 

Den oro som det ges uttryck för i de olika leden, i majoriteten och opposit-

ionen, ska man också ta på allvar. Det gäller att försöka lyfta debatten så att vi 

inte hamnar i populismträsket och smetar oss fast i konspirationsteorier. 

Vägen framåt kanske är den allra svåraste. Kanske en del av svaret - också i 

Norden, Europa och USA - är att trots allt försöka överbygga klyftor och vara 
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tolerant mot de intoleranta. Att ge svar på tal och att debattera, det är kanske 

det allra svåraste av allt. Att vara tolerant mot de intoleranta. 

I mitt svar på misstroendet så sade jag tidigare mycket tydligt att jag inte 

tänker och inte vill diskutera personer som varken är närvarande eller kan 

försvara sig själva. Jag vill återigen understryka att avsikten aldrig har varit, 

varken nu eller tidigare, att diskutera styrelsetillsättningar eller personer of-

fentligt. Som flera också har påpekat, i det aktuella ärendet, så gjordes det va-

let av någon annan. Jag beklagar att det blev som det blev. Att en person, ti-

digare PAF-ordföranden, har fått vara så i skottgluggen. Vi politiker får vara 

beredda på att tåla vad som helst och i princip vilka beskyllningar som helst, 

t.ex. att man inte skulle jobba tillräckligt mycket. Speciellt om man har de 

högsta maktpositionerna så ska man stå ut med kritik och med att bli grans-

kad. Men man ska inte behöva löpa gatlopp som enskild person. 

Om man principiellt diskuterar styrelsetillsättningar i bolag och underly-

dande myndigheter så kan man konstatera att det fungerar på det viset att 

man har förtroende tills man inte har förtroende längre. Det görs helhetsbe-

dömningar hela tiden av våra ordförande i våra underlydande myndigheter i 

våra bolag - fattar man rätt beslut, styr man bolagen rätt, värnar man varu-

märket, har man rätt omdöme och utövar man makt på rätt sätt. Det görs 

hela tiden. 

Bästa Moderater, Socialdemokrater, Liberaler, fru vicelantråd och mi-

nisterkolleger. Vid bildandet av sittande regering kan man faktiskt säga att 

det skedde på ett obundet vis. Det var sakpolitiken som var den största frå-

gan. Det var ekonomin och det var viljan att se över kommunstrukturen. Ett 

år har gått. Vägen är slingrig och den är smal och den är full med en massa 

gropar men jag är helt säker på att vi är på rätt väg. Det är bara att fortsätta 

rakt framåt. 

Talman! Centern, Ålands Framtid, Obunden Samling, Åländsk Demokrati, 

Moderater, Socialdemokrater och Liberaler. På måndag far hela regeringen 

till Helsingfors för ett viktigt strategimöte med den finska regeringen. Vi ska 

försvara, förklara och hävda självstyrelsens rätt. Nu kommer lagtinget att av-

göra om vi kommer att göra det som en regering - Ålands lagtings regering - 

eller som en expeditionsministär. Tack. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Vi tackar för anförandet. Det har tidigare varit brukligt och jag 

har förstått att det är lantrådet som brukar försvara sig och sin regering. 

I den här debatten har det varit tvärtemot, dvs. det är de andra som har 

gjort det.  Det är kanske ett nytt sätt att debattera, inget fel i det och jag 

lägger ingen värdering i det utan det är bara ett konstaterande. 

Det jag kan konstatera är att vi på måndag har sex ärenden för re-

miss, också lagstiftning som kommer från landskapsregeringen. Min 

fråga är om det är så att man hellre prioriterar en resa till Helsingfors 

för att umgås där istället för att vara i lagtinget och besvara frågor och 

presentera sina egna lagstiftningsförslag? 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! I det här fallet så tror jag i alla fall att vi har en övervägande 

majoritet. Var snälla och säg om det inte är så. Vi har ett strategimöte 

med riksregeringen där vi ska diskutera svenska språket, samverkan 
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mellan Åland och Helsingfors och vi ska diskutera självstyrelselagsrevis-

ionen samt social- och hälsovårdsreformens inverkan på självstyrelsen. 

Hela den finska regeringen väntar på oss i Helsingfors på eftermid-

dagen. Ska vi säga nej?  

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Det är inte upp till mig som oppositionspolitiker att tala om hur 

regeringen ska prioritera och vad man inte ska prioritera. Det är säkert 

lyckosamt att man äntligen fått till stånd ett möte med Finlands rege-

ring. Men det oaktat så finner jag det anmärkningsvärd att Ålands lag-

ting ska samla 30 ledamöter för att föra en diskussion, troligtvis sinse-

mellan, eftersom ingen från landskapsregeringen finns på plats för att 

presentera de ärenden som är uppsatta för remiss. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Jag vet att det redan har förts diskussioner med talmannen för 

att det ska lösas på det mest fullödiga sätt så att det passar lagtinget på 

det bästa sättet. Ansvarig minister har också sagt att han tycker att det 

är väldigt viktigt att han får presentera lagarna, så vi tar det på fullaste 

allvar. 

Men allvarligt. Inte kan väl vicetalman Thörnroos mena att vi ska 

säga nej till strategimötet på måndag? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson 

Herr talman. När någon friar brukar den som frågar oftast veta att den får ett 

ja. Man har nästan alltid fått signaler om att det finns ett ömsesidigt intresse 

att skapa något nytt tillsammans. Man har umgåtts ett tag och tycker likadant 

i åtminstone de stora frågorna. Om man gör något så ovanligt som att man 

frågar utan att veta det, så måste man räkna med att risken för ett nej är 

mycket större. Varför säger vi då nej till frieriet till en ny regering med Cen-

tern, Obunden Samling och Ålands Framtid?  

Med anledning av den senaste tidens debatt har vi kunnat notera att Cen-

tern driver på mångmiljonökningar av anslag och att Obunden Samling rös-

tade för utökningar av ÅHS:s budget, men också föreslår utökningar inom 

andra områden samtidigt som man lägger otydliga förslag om att man måste 

spara mer. Då känns inte oppositionens ekonomiska politik som seriös. Föru-

tom kanske Ålands Framtid som faktiskt röstade med regeringsblocket i förra 

veckan.  

Vi vet alltså inte någonting om vad vi får för ekonomisk politik med ett nytt 

alternativ. Det vi vet med säkerhet är att vi inte får någonting gjort med styr-

ningen av kommunsamgåenden från landskapsnivå.  

Samtidigt kan vi konstatera att vi i Moderat Samling gick till val med ett 

antal frågor. För mig är några punkter särskilt viktiga.  

 – Större och smartare kommuner. Vi har tydliga skrivningar om tidssatta 

leveranser och det finns med i årets budget.  

– Mer kvar av lön och pension. Budgetunderskottet går åt rätt håll. Höjd 

självfinansieringsgrad inom ÅHS ser vi m.m.  
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– Dagis eller hemma - våra föräldrar vet bäst.  Det förnyade och förbätt-

rade hemvårdsstödet kvarstår.  

– Friskvårdsavdrag för alla.  Skrivning om utredning kring detta finns med 

i årets budget.  

Sedan återfinns det mesta av det övriga som vi lovade i valet, såsom jäm-

ställdhet, integration osv. också i budgeten med den här regeringen. Dessu-

tom kan vi se att arbetslösheten sjunker och att vi inför företagaravdrag för 

att nämna några saker. 

Herr talman! Det erbjudande som vi fick om en ny regeringskonstellation 

var generöst med flera betydande poster för Moderat Samling - men politik 

går före poster! Politik handlar också mycket om förtroende och trovärdighet. 

Vi inom Moderat Samling är pålitliga och respekterar ingångna samarbeten. 

Det skulle vara helt oseriöst av oss att bryta ett samarbete där våra kolleger i 

regeringen inte har brutit mot regeringsprogrammet och där regeringen gör 

mycket av det som vi vill.  

En av huvudfrågorna i misstroendet är kring kommunreformen. Opposit-

ionen kritiserar landskapsregeringen för att göra för mycket och för snabbt. 

Hur kan det vara dåligt för någon som vill förändra kommunstrukturen? 

För oss är Ålands utmaningar, såsom vi beskrivit dem i regeringspro-

grammet, långsiktiga. Att få ordning på ekonomin tar några år, likaså kom-

munreformen. Vi har just tagit en budget där vi tar ett stort och trovärdigt 

steg mot ordning i ekonomin. Att byta regering nu skulle innebära att vi slu-

tar förverkliga såväl ordning i ekonomin som kommunreformen efter bara ett 

år. I stället skulle vi få en regering med åtminstone två diametralt olika linjer 

i ekonomin och ingen linje i kommunreformen. Det är något som jag inte kan 

säga ja till. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack herr talman! Nu tycker jag att den här debatten börjar likna någon-

ting. Nu motiverar man sakligt varför man väljer att inte gå in för en 

borgerlig regering på Åland. Det tycker jag att man ska ha en eloge för 

från Moderat Samlings sida, även om jag ställer mig skeptisk till vissa 

slutsatser som de drar, bland annat att man skulle ha bättre förutsätt-

ningar att få ordning på ekonomin med Socialdemokraterna i regering-

en. Det skulle vara väldigt fint om ltl Petri Carlsson kunde utveckla det 

resonemanget. Menar man verkligen att man har bättre förutsättningar 

att få ordning på den åländska ekonomin med Socialdemokraterna i re-

geringen? 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack herr talman! Jag kan bara hänvisa till den budget och den budget-

debatt som vi är mitt inne i och som nu har remitterats till finans- och 

näringsutskottet och där den samlade oppositionen är splittrad, vilket 

jag redogjorde för i mitt anförande. Vi ser ökningar med många miljo-

ner. Jag räknade upp dem i den debatten. Det är över 3 000 000 euro 

som Centern föreslår i anslagsutökningar och begär flera miljoner som 

man ska komma tillbaka med i anslagsökningen, som ltl Axel Jonsson 

och Ålands Framtid berömde. De röstade faktiskt med regeringen för en 

återhållsam ekonomisk politik med tanke på läget. Det respekterar jag. 

Men den samlade oppositionen är inte enig i sin politik.  
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Ltl Axel Jonsson, replik  

Herr talman! Jag tackar förstås för de värmande orden. Men man får 

inte måla bilden av att det saknas viljor inom regeringsblocket för att 

öka på utgifterna åt olika håll. Ett exempel som vi var inne på nyligen 

var de omdiskuterade bidragen till medborgarna där man hade aviserat 

en minskning och där socialdemokraterna står och säger att ”tack vare 

oss har man fått bort dem ur budgeten.”  

Det står alla klart att det kommer att bli tuffa ekonomiska priorite-

ringar som krävs för att få ekonomin i balans framöver ifall intäkterna 

fortsätter att öka i den takt som de har gjort under det här året och även 

ser ut att göra inför nästa år.  

Mot den bakgrunden ställer jag frågan - Är det så att Moderaterna 

framöver tror att Socialdemokraterna är den bästa regeringspartnern för 

att få ekonomin i balans? 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack herr talman! Jag kan stolt säga att Moderaterna var emot att man 

skulle gå in och försämra hemvårdsstödet. Det är också en form av en 

invånarförmån som finns. Den i sig minskar kostnaderna på sikt inom 

den kommunala sektorn och ökar valfriheten för barnfamiljerna och tar 

hänsyn till barnens bästa. 

Jag har inte sett ltl Axel Jonsson föreslå någon budgetmotion där 

man tar bort invånarförmåner. Är det vad som ltl Axel Jonsson och 

Ålands Framtid vill så säg det då? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack talman! Lantrådet skriver i sitt svar, det här är från det stenografiska 

protokollet ”Att landskapsregeringen har mandat och ansvar att forma sin 

ägarpolicy, att tillsätta sina styrelser och sina direktioner.” Jag är den första 

att skriva under på det. Självklart är det så att en landskapsregering ska ha ett 

tydligt mål, en tydlig vision och en tydlig riktning. Och självklart är det så att 

man ser till att man har folk i styrelser och i andra ledningsgrupper som är 

villiga att följa regeringens utstakade plan. 

Det som däremot är nytt mot tidigare, det är den otroliga maktkoncentrat-

ionen som landskapsregeringen ger uttryck för via tillsättandet av styrelser 

och direktioner. Jag tänker närmast på Ålands hälso- och sjukvård, jag tänker 

på polisstyrelsen och jag tänker på gymnasieskolan. Till skillnad från tidigare 

då det har varit brukligt att man försöker att inte ha lagtingsledamöterna med 

i alla organ, och definitivt inte samma lagtingsledamot alltför många gånger, 

utan av demokratiska skäl har man försökt dela på platserna och därigenom 

också bredda det politiska arbetet. Nu har man valt att frångå det. Jag säger 

inte att det är fel, därför att varje landskapsregering har rätt att göra sina 

egna val. Jag utgår ifrån att det är ett medvetet och aktivt val att nu koncen-

trera makten. Aldrig har så få haft så mycket att säga till om som nu inom 

landskapet Ålands gränser. 

Men nu till PAF och styrelsefrågan. Det är oundvikligt att vi här i Ålands 

lagting tvingas att diskutera en person som inte finns närvarande. Men som 

spelplanen har lagts så är det, som jag ser det, ofrånkomligt.  
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Den person som har lett PAF:s styrelsearbete under 9-10 år tillsattes under 

en tid då finansministern hette Mats Perämaa. Han har varit åtminstone åtta 

till tio år i tjänst som styrelseordförande, i den storleksordningen. Han har 

skött sitt arbete klanderfritt vad jag har förstått. Aldrig har jag hört några 

diskussioner, varken på fältet eller i regeringskorridorerna, att han på något 

sätt i sitt privata värv skulle vara olämplig som styrelseordförande. Snarare 

har man tyckt att han har varit en tillgång. Han har varit en klippa och han 

har varit en resurs. Han har ett anseende också i det privata näringslivet, inte 

att förakta. 

Men vad är det då som händer under 72 timmar? Landskapsregeringen för 

en diskussion med vederbörande och säger ”Du har vårt förtroende att fort-

sätta att leda PAF. Vi tycker att du har gjort ett bra jobb.” Ännu på fredag 

kväll är det förtroendet obrukat, det förtroende som har funnits i över åtta års 

tid. Men på måndag kväll, då helt plötsligt passar han inte längre, med hän-

visning att han har fört ett resonemang i ett kommunalt organ kring ett beslut 

som han de facto inte ens hade varit med och fattat, eftersom det är fullmäk-

tige som fattar besluten. Där har han fört ett resonemang och gett sin åsikt 

och ekonomiska syn på kommunen och vad kommunen ska göra och inte 

göra. 

Något - får man säga - diffusa förklaringar har framkommit i media och det 

är det som jag tar fasta på. Här har vi flera gånger fått höra att det bara är af-

färsmässiga grunder som ligger till grund för det här beslutet, ingenting an-

nat. Trots att det bara, i den här diskussionen, är affärsmässiga grunder så 

ber jag att få citera finansminister Mats Perämaas offentliga Facebooksida. 

Citat: ”Debatten om PAF:s varumärke rasar vidare. Som finansminister och 

som ägaransvarig har jag tagit ställning. PAF:s varumärke kan skadas om 

PAF leds av personer som aktivt tar ställning mot flyktingar. PAF ska stå 

för ansvarsfullt spelande, tolerans och öppenhet.” Detta symboliseras med 

en bild ur ett reportage som tidningen Iltasanomat (finländsk kvällstidning) 

lagt in. På den bilden är det en räddningsarbetare som ur massorna bär fram 

ett barn. Jag kan inte bedöma huruvida barnet är dött eller levande.  

Här gör finansministern kopplingen. Det är ofrånkomligt att se att här gör 

finansministern en koppling mellan ett beslut som är taget i ett kommunalt 

organ - som för övrigt inte är taget av vederbörande person - och det som 

händer i Aleppo. Finansministerns slutsats har uppenbarligen blivit att detta 

kan skada PAF:s varumärke. Detta måste således ha inträffat mellan fredag-

kväll och måndagkväll eftersom han tidigare under åtta års tid har haft för-

troende och även haft information om att personen skulle få fortsätta att leda 

arbetet.  

Det här väcker en del irritation i regeringsleden, tolkar jag det som, ef-

tersom en annan minister går ut och säger att det är något helt annat än vad 

som tidigare sagts som ligger till grund för det här beslutet.  

Jag säger inte att man inte får tycka vad man vill från landskapsregering-

ens sida. Självklart får man det. Men jag tycker att man kunde ha så mycket 

ryggrad att man kunde stiga upp och be om ursäkt till den som nu har dragits 

i smutsen inom landskapet. Jag tycker att det är ett lågvattenmärke att land-

skapsregeringen faktiskt inte kan göra det. 

Landskapsregeringen behöver aldrig redogöra för varför man tillsätter si 

eller varför man tillsätter så. Men det hade faktiskt varit på sin plats med en 

ursäkt i den här debatten mot den som nu har tystats ner. 
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Jag noterar att jag ska stanna här nu och tackar för ordet. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det Facebookinlägg som det refereras till så refererades 

bara till hälften. Jag skrev precis det där och jag skrev att det var som fi-

nansminister som jag värnar om varumärket. Sedan skrev jag så här 

”Den nedanstående bilden sätter jag in som medmänniska.” Alltså jag 

gjorde skillnad mellan finansministeruppdraget och den privata med-

människan. Så borde vicetalmannen ha redogjort, för hela inlägget med 

den här delningen. Då skulle det ha varit mera seriöst.  

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Jag tror att ett av grundproblemen, som landskapsregeringen 

har, är att man dels inte talar med samma stämma och dels förväntar 

man sig att allmänheten, men även vi som sitter här i salen, ska veta när 

man är medmänniska, när man är finansminister, när man är fullmäkti-

geordförande i Jomala eller när man är det i Kumlinge eller var det må 

vara. Men det finns juridiskt sett bara en landskapsregering. När man 

sitter i landskapsregeringen så talar man för hela landskapsregeringen. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Ja givetvis, herr talman! Så gör man ju. Och därför var jag så noga med 

att i det här inlägget skriva några rader om det ställningstagande som 

landskapsregeringen har gjort och som jag har gjort som ägaransvarig 

och där PAF:s varumärke låg i centrum för den behandling och det be-

slut som fattades.  

Jag var ytterst noga med att inleda det följande inlägget med att det 

som jag skrev så gjorde jag som medmänniska. Därefter förde jag ett re-

sonemang med en liten redogörelse för det som just då pågick i Aleppo. 

Styckena ligger t.o.m. särade ifrån varandra. Att beskriva det så som 

vicetalmannen gjorde blir rentav felaktigt.  

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Citat ”Som finansminister och som ägaransvarig har jag 

tagit ställning. PAF:s varumärke kan skadas om PAF leds av personer 

som aktivt tar ställning mot flyktingar.”  

Punkt ett. Personen i fråga har inte tagit ställning mot flyktingar. 

Punkt två. Hur kan det komma sig att personen, som haft landskaps-

regeringens förtroende i åtta år, hade förtroende på fredagen men 72 

timmar senare var förtroendet tydligen borta? Det är en fråga som inte 

bara jag utan även många andra vill ha svar på. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Tack talman! Det mesta börjar väl vara sagt som behöver sägas i denna debatt 

som handlar om det misstroende som har blivit riktat mot regeringen. Men 

det finns några saker som jag ändå skulle vilja lyfta fram.  

Jag tror faktiskt att det viktigaste av alltihop är att den infekterade stäm-

ning som har funnits här idag kanske inte följer med ut. Jag tror att det är 

något som vi alla borde fundera på. 
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Vi ska inte fastna fast vid att det är den enas eller den andras fel för det be-

hövs nog alltid två för att det ska bli bråk. För Centerns vidkommande så har 

vi lyft frågan av det skälet att vi tycker att det är väldigt olyckligt om man ges 

bilden av att de åsikter man bär inte passar inte hos oss andra. Därför lyfter vi 

detta misstroende. Vi tog det också vidare genom att komma fram med ett 

förslag. Eftersom frågan alltid måste vara fri så vänder vi oss till ett av de par-

tier som vi tyckte att det kunde finnas förutsättningar för att bilda en regering 

tillsammans med. Det gjorde vi av det skälet att verkligen ville ta ett ansvar 

för helheten.  

Det som jag tror att har hänt, och det som kollegan Veronica Thörnroos nu 

förtjänstfullt lyfte upp, var finansminister Mats Perämaas sätt att berätta ny-

heten. Ord gör skillnad!  

Nu hör jag inte till de felfria. Jag tror att det är ganska få här i salen som 

hör till de felfria. Man säger saker som man egentligen inte menar. Motta-

garen förstår budskapet på ett sätt som det kanske inte var tänkt och just så 

har det gått här. Man kan mycket riktigt från landskapsregeringens sida säga 

”Vi ville inte att det skulle komma ut.” Men man kan inte antyda till en män-

niska att ”den har en tveksam människosyn” och sedan räkna med att det inte 

förs vidare. För mottagaren blir arg. Det var exakt det som hände här.  

I det offentliga samtalet, som nyligen refererades, så späddes det på på ett 

sätt som faktiskt blev för mycket. Folk blev upprörda, alldeles på riktigt blev 

de upprörda. Har de har rätt? Det vet jag inte. Jag uppfattar finansminister 

Mats Perämaa som en klok karl, men jag är rätt säker på att han har tänkt 

tanken hundra gånger att ”Varför måste jag säga så där, varför sade jag inte 

på ett annat vis.” Han kunde ha använt 1 000 andra sätt att säga ”Ja jag vet 

att vi har sagt att du kan fortsätta, men nu har vi tänkt om och vi skulle vilja 

förnya.” Punkt. Ingen hade kunnat säga någonting. Det hade varit ett perfekt 

och normalt sätt att hantera en besvärlig situation och då hade det stannat 

där. I stället så ger man nu bränsle åt folk med en på riktigt tveksam männi-

skosyn. Man ger dem bränsle och de kan nu säga ”Se nu, man får inte tycka 

som man vill längre!” Det var onödigt.  

Vi borde nu lämna detta bakom oss riktigt rejält efter denna debatt. Jag 

skulle verkligen hoppas, även om det har varit infekterat idag, att vi kan 

släppa det när vi går ut härifrån. Vi är ändå här för att vi ska leda ett samhälle 

och vi ska göra det så bra som möjligt. Där står Centern fast. Tack talman. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack herr talman! Ltl Jörgen Pettersson - också ledare för Centern - har 

kritiserat rätten att få uttrycka sin åsikt här idag. Det jag undrar över är 

egentligen samma fråga som jag ställde till ltl Toivonen. Hur ser ltl Jör-

gen Pettersson på frågan om rätten att uttrycka sin åsikt? Gäller det 

också oppositionspartierna? Misstroendet är inte underskrivet av alla 

oppositionspolitiker utan en ledamot är utanför. Jag har fått informat-

ion om att det är på grund av den personens åsikt, och personens partis 

åsikt, som man står utanför också gällande frieriet till oss i Moderat 

Samling. Är det vad som ligger bakom och hur ser ltl Pettersson på det? 

Är det inte dubbelmoral att å ena sidan själv välja bort någon för dennes 

åsikter och sedan kritisera andra för samma sak? 
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Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Jag förstår nog faktiskt inte riktigt frågan. Själv har jag varit väldigt tyd-

lig med att de värderingar som Åländsk Demokrati står för så delar jag 

inte. Jag tycker att de till vissa delar är alldeles fasansfulla. Man måste få 

tycka det om andras åsikter. Men jag skulle aldrig drömma om att ltl To-

ivonen inte skulle få uttrycka dem. Det måste man få göra och det är 

ganska stor skillnad. Så jag förstår inte riktigt frågan. 

Ltl Toivonen har valt, som han säger, att inte skriva på misstroendet. 

Därför är hans namn inte där. Vad är problemet?  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Gäller det också regeringsfrieriet till Moderat Samling? Skulle ltl Pet-

tersson tillåta att ltl Toivonen var med i ett sådant regeringsfrieri eller 

hur ser ledamoten på det med tanke på sin åsikt?  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack talman! Tack för frågan ltl Carlsson. Om ltl Carlsson hade lyssnat 

bättre på sin ordförande, som jag är säker på att har, på ett alldeles för-

tjänstfullt sätt, beskrivit diskussionerna i samband med att vi diskute-

rade en annan regering. Då skulle ledamoten känna till att det aldrig var 

aktuellt att ta med några andra än Centern, än Obunden Samling och än 

Ålands Framtid. Det har aldrig varit några andra som har varit inblan-

dade i det. Tack. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Stephan Toivonen 

Tack herr talman! Bästa kolleger! Jag försökte i mitt förra anförande tala om 

ledarskapet, den sidan som jag ser av det och de ord man använder osv. Jag 

kanske inte ska tala så mycket om det nu. 

Det som sedan hände i frågan var att det kom en insändare i tidningen - 69 

personer skrev en insändare - formellt mot Finlands regering gällande flyk-

tingfrågan. Minister Fellman var undertecknare och ytterligare några leda-

möter här.  

Det är lite märkligt att en minister går mot Finlands regering för att sedan, 

kanske dagen efter, förhandla med samma regering. Det är lite intressant. I 

ärlighetens namn så var nog den största delen av insändarna riktade mot 

Åländsk Demokrati. Det skojiga är ju att vi inte har någon representation i 

Vårdö fullmäktige.  

Jag tror att det är bra att fru lantrådet far till Helsingfors på måndag, obe-

roende i vilken situation och i vilken form det är.  

Jag noterade att ett av ärendena i lagtinget på måndag är en förändring av 

vattenlagstiftningen. Ja, ni beskyller mig för att vara populist. Men är man 

inte populist om man ska höja på gränserna för när en båt ska registreras för 

att gå emot en skatt som man har på fastlandet. Det är väl populism om 

någonting. Och det ärendet behandlar man samma dag som landskapsrege-

ringen träffar den finska regeringen. Lycka till med att förklara den biten! 

Men det är modernt ledarskap förstår jag. 

Sedan tänkte jag berätta om effekterna som jag kan se med det här ledar-

skapet, om det är lyssnande eller modernt eller vad det nu är.  
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Det ledde till det som vi har sett i tidningarna, att det finns de som samlar 

namn på Vårdö, listor med namn för dem som är för en flyktingmottagning i 

Vårdö. Punkt slut. Det vill säga samma fråga som man hade i fullmäktige. Jag 

funderade när jag läste det vilka konsekvenser det får.  

Vi har fått höra att man får ha olika åsikter men att ett ställningstagande 

kan få konsekvenser. Då funderade jag över de här listorna. Vilka skriver på? 

Är det de som är för flyktingmottagning eller kanske det är de som inte vill bli 

av med sina jobb? Är det de som vill få ett jobb eller är det kanske de som inte 

vill bli av med sina förtroendeuppdrag? Eller är det kanske de som inte vill bli 

uteslutna ur den sociala gemenskapen i ett litet samhälle? Därför blir jag lite 

nyfiken.  

Som jag sade i budgetdebatten så åkte jag ut till Vårdö senaste lördag. Jag 

tänkte att det här måste jag göra anonymt. De känner mig inte så det var 

inget problem med det. Jag körde längs vägen och så gick jag in till husen. De 

fick en gul lapp och så fick de skriva ”ja” eller ”nej” och lägga lappen i en 

flaska. De kunde se att jag inte kunde öppna flaskan. Jag sade att jag skulle 

söndra flaskan på färjan tillbaka för att då kunna räkna rösterna i grundfrå-

gan. 

Jag var lite nyfiken till den delen.  

Det som hände var att folk ville tala med mig. Jag kunde ha gått ut efter en 

minut men ibland var jag 30 minuter inne i husen. Det visade sig att det var 

många som inte ens i en sådan här anonym omröstning ville lämna en lapp, 

men de ville prata. Jag noterade med förvåning att de som inte ens vågade 

lämna en lapp - med troligtvis ett nej - sade till mig att ”av den och den och 

den och den orsaken så tror vi inte att det är bra.” Men trots att jag garante-

rade anonymitet så vågade man ändå inte säga ”nej.” Så jag kan förstå vilket 

tryck det måste vara att skriva på den här listan som nu cirkulerar. Jag för-

sökte att undvika debatt, de som kände igen mig visste ju vad jag står för, så 

det var inte några problem med det.  

Det var två saker som jag lärde mig av det här och som jag ser som en ef-

fekt av det öppna ledarskapet som kanske inte är så öppet. Vi talade här om 

åsiktsfrihet. Nästan alla ville prata med mig. Ingen av dem uttryckte någon-

ting som jag tror att någon i den här salen skulle kunna uppfatta som rasist-

iskt. Absolut inte. Det som förvånade mig var att det var väldigt få som 

nämnde någonting om ekonomin. Det som man talade om var de praktiska 

sakerna som avstånd, glesbygd och mörkret. Man sade ”det här passar inte” 

eller ”ibland har vi tid och ibland har vi inte tid”. Jag uppfattade det som att 

de som var emot var emot av humanitära skäl och inte tyckte att Vårdö pas-

sade in. Det var en intressant upplevelse. De var mycket, mycket bekymrade. 

De undrade om de skulle skriva på listan och visste inte hur de skulle kunna 

säga nej. Skulle man säga ”kom tillbaka om en vecka” eller ”hur ska jag moti-

vera det” eller” jag måste väl skriva på för den sociala gemenskapen.” Och nå-

gon sade ”Skojigt att du kom in, jag kan i varje fall prata med dig, jag har inte 

vågat prata med en enda bybo om den här listan, för jag vet inte vem jag vå-

gar prata med.”  

Det här är stämningarna i byn på grund av det moderna ledarskapet. 

Jag undrar om Moderaterna verkligen tycker att det här är det ledarskap 

som man vill vara med om.  

Man är lite oense om ekonomiska saker så klart i en budgetdebatt. Man 

lägger fram saker som kostar, utom Åländsk Demokrati. Jag tror inte att vi 
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har en enda budgetmotion som kostar någonting. Jag försökte göra dem på 

det sättet. Det viktiga är åsikterna och inte själva sakfrågan, det får man 

kompromissa om sedan. 

Jag har förstått att det finns ett stort stöd för regeringens ledarskap bland 

socialdemokraterna. Däremot så vet jag att det finns ganska stor kritik internt 

bland liberalerna. Jag har nämligen sympatisörer lite överallt. Det är ganska 

spännande. Jag undrar om alla verkligen står för denna typ av ledarskap? 

Men framförallt är jag är förvånad över Moderaterna, om ni inte kan fundera. 

Att granska regeringen är ju en sak. Jag tycker inte att man behöver ha ett re-

geringsprogram och ett alternativ. Okej, om man skissar på en regering och 

hur många personer som ska vara med i den, det tycker jag personligen att 

räcker. Men ni vill ha litet mer.  

Frågan är om det här är det rätta ledarskapet eller borde stilen bytas. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

 Tack herr talman! Ltl Toivonen förundrar sig över att en minister skri-

ver en insändare som går emot Finlands regering. Men när Finlands re-

gering för en politik som går stick i stäv med den politik och människo-

syn som vårt parti står för, så är väl det minsta man kan göra att skriva 

under när men är emot den. Jag ser inget mera underligt i det än när ltl 

Toivonen går upp i den här stolen och talar om saker som han inte gillar 

med den här regeringspolitiken. Vill ledamoten förklara för mig igen vad 

problemet är?  

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack herr talman! Det är väl så att internt diskuterar och debatterar vi 

mera. Externt, gentemot fastlandet, försöker vi väl ha en mer gemensam 

syn. Vi skrev en insändare, där vi sade att vi i huvudsak stöder den fin-

ländska flyktingpolitiken, bara för att illustrera komplexiteten.  

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack herr talman! Det gäller de facto utrikespolitiken och inte så mycket 

inrikespolitiken. 

Jag tänkte ta upp diskussionen om huruvida det var Vårdöbornas 

humanism som fick dem att nämna ”kylan” och ”brister på kaféer” och 

liknande. Det kan säkert stämma. Nu på söndag ska jag träffa den flyk-

tingfamilj som Brändö har tagit emot. Jag kan meddela ltl Toivonen att 

jag tror att de trivs betydligt bättre i Brändö, trots bristen på kaféer och 

att det blir mörkt på kvällarna, än vad de gjorde i de flyktingläger som 

de tillbringade fyra innan det.  

Om man vill se till humanismen så tror jag att det är bättre att få hit 

människor än att låta dem att leva i läger där det saknas vettiga förhål-

landen som kan föra deras liv framåt. Det är det som det handlar om. Vi 

måste få framåtskapande lösningar och inte ett stillastående.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack herr talman! Ja, man kan jämföra på många olika sätt. Nu ville jag 

veta vad Vårdöborna kände och tyckte inför den här situationen.  
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Jag kan ta upp den andra situationen som vi också hade under bud-

getdebatten. Man kan ju faktiskt hjälpa flyktingarna på olika sätt, an-

tingen genom att ta dem hit eller genom att hjälpa dem i närområdena. 

När jag tidigare har framfört det - till den avlägsnande ltl Igge Holmberg 

- så beskylls man för att vara rasist och att ”hjälpa på fel sätt.” 

Talmannen 

Talmannen påminner om att diskussionen berör misstroendeyrkandet. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Ltl Toivonen resonerar kring vad populism egentligen innebär. 

För mig finns det ett tydligt karaktärsdrag bland populisterna och det är 

ett starkt kunskapsförakt. Det synliggörs när ltl Toivonen i förra veckan 

ifrågasatte den utredning om kommunstrukturen som den profession-

ella statistikbyrån ÅSUB gör. Nu står han här i plenisalen och drar egna 

slutsatser och påstår att de på något sätt skulle vara sakliga och objek-

tiva med hänvisning till den vandring han själv gjort i Vårdö kommun.  

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack talman! Vi ska försöka hålla oss till den här debatten.  

Ordet ”populism” är lite intressant. Jag ser populism som att man 

lyssnar till folket, men vi har tydligen helt olika uppfattningar om vad 

populism är. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Jag tittade litet på hur man definierar ”populism” innan jag 

gick upp hit. Det är som ltl Toivonen säger. Det är en politisk rörelse 

som vädjar till folket och snarare att lyfta det från kunskap och prata om 

”sunt förnuft” och att ständigt angripa en politisk elit. Om ltl Toivonen 

tycker att populism är någonting positivt så är det bara att gratulera. Det 

uppfyller alla kriterier med glans.  

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack ledamot Johansson. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack talman! Jag håller med lantrådet. Hon tycker att det är olyckligt. 

Det känns inte bra att prata om en privat person som inte är här men 

som nu har blivit inblandad i misstroendet på ett olyckligt sätt.  

Jag tycker också att det är viktigt att se saken i sitt stora samman-

hang. Det är inte bara beslutet i sig utan det är också på vilket sätt beslu-

tet kom till. Det har en stor berättelse och en stor bakgrund som backar 

ända tillbaka till när samma styrelseordförande anställde en ny kom-

mundirektör. Vi känner alla till den historien också. Samma kommundi-

rektör tog inte riktigt avstånd från sitt förflutna osv. Jag tror att det är 

viktigt att ha hela bilden med sig när man ser hur det blev som det blev.  

Talmannen 

Talmannen påminner ånyo om att vi diskuterar misstroendeyrkandet för tillfället.  
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Kan ltl Toivonen vänligen lämna talarstolen eftersom replikskiftena är avslutade och 

minister Perämaa har ordet. 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Landskapsregeringen - frånsett de här skratten som tillkom här 

på slutet - har redogjort för händelserna som ledde till beslutet om PAF-

styrelsen. Vi har redogjort för det ända sedan första dagen. Vi har haft samma 

bevekelsegrunder ända från början och vi har samma grunder för de beslut 

som vi fattar ännu idag. Öppet och ärligt hela vägen. Det tror jag åtminstone 

att ingen kan ta ifrån oss. Vi har varit väldigt ärliga i frågan. 

Till den delen så tycker jag att saker och ting nu har blivit belysta på ett till-

räckligt sätt. Talarlistan antyder väl också på att så är fallet. Vi får väl se. 

En sak - själva misstroendet och vilka som har undertecknat misstroendet 

- behöver ännu ventileras, åtminstone i viss mån. Det finns en liten detalj i 

det hela som jag menar att ålänningarna behöver få reda på.  

Ltl Toivonen från Åländsk Demokrati har fört en tongivande roll under 

denna misstroendedebatt. Han har begärt de flesta anförandena, han har 

stått i talarstolen längst av allihop och han har haft en tongivande roll.  

Centerns ordförande sade för en stund sedan att han inte håller med ltl To-

ivonen till alla delar utan att ltl Toivonen ibland har ”fasansfulla åsikter.” Jag 

tror att uttrycket var sådant som Centerns ordförande beskrev det.  

Jag har en liten frågeställning som jag skulle vilja ha svar på, möjligen av 

Obunden Samling men framförallt av Centern, i den här frågan. Det har 

framgått tydligt att ltl Toivonen - han sade det själv - inte ville skriva på miss-

troendet av taktiska skäl för att diskussionen då inte skulle beröra just flyk-

tingfrågor. Jag tror att ltl Toivonen själv sade det på det här sättet ”Man vill 

inte föra in diskussionen på det av taktiska skäl.” Han hävdade att han varit 

tillfrågad men själv valt att han inte skulle skriva på ”av taktiska skäl.” 

Då blir följdfrågan givetvis – Var det så att Centern och Obunden Samling 

föreslog för ltl Toivonen att han skulle få vara med på misstroendet, officiellt 

och formellt, och försöka fälla landskapsregeringen? Det här är viktigt att 

veta. 

Ltl Toivonen och Åländsk Demokrati har tidigare fört fram synpunkter om 

att man borde gå in för ett samarbete med Sannfinländarna i Finland och 

Åländsk Demokrati för fram åsikter som Centerns ordförande sade att ibland 

är ”fasansfulla.” Jag gissar att det här syftar till vissa mörkbruna strömningar 

som ibland förekommer inom ramen för det partiets arbete. 

En kort och koncis fråga till Centern och Obunden Samling - Var det så att 

ltl Toivonen erbjöds att vara med och försöka fälla regeringen och att man 

sedan valde av taktiska skäl att inte ta med hans namn på det här försöket? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack talman! Jag hade faktiskt trott att finansminister Perämaa skulle 

komma med någon mera nyanserad förklaring till sina uttryck kring 

värderingarna av den ordförande som senare blev avpolletterad.  

Men det kom en direkt fråga. Var ltl Toivonen ombedd att skriva på 

misstroendeyttrandet? Svaret är nej. Han var inte med på det. 
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Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det är alldeles utmärkt. Ltl Toivonen sade att han själv 

valde att inte skriva på och Centern säger nu att han inte var tillfrågad. 

Jag uppskattar det svar som Centern ger. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Det ena utesluter inte det andra. Men vi har ju dessutom sett att den 

enda som aktivt har stött den sittande landskapsregeringen så är faktiskt 

ltl Toivonen och det måste ju ha känts trevligt. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det må så vara, men jag hörde just ledamoten uttala - den 

som nämndes här förut - dvs. Toivonen, att han inte har förtroende för 

sittande landskapsregering. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Jag tycker att det är bra att minister Perämaa har kommit 

upp i talarstolen eftersom misstroendet och debatten egentligen i grun-

den handlar om det uttalande som minister Perämaa gjorde efter det in-

formella beslutet om att inte ge Danielsson förnyat förtroende som PAF-

ordförande och de mediala uttalandena rörande det.  

Min fråga till minister Perämaa är - som jag är intresserad av och som 

jag tror att en stor del av ålänningarna också är – Skulle minister 

Perämaa lägga orden på samma sätt i dag om han fick samma frågor och 

samma möjlighet att göra om saken? Har minister Perämaa funderat på 

saken och ser några nyanser? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det fungerar så här, att när man har samarbetat med nå-

gon person länge, länge så då pratas man vid och säger hur saker och 

ting ligger. Man gör det för att man har det här samarbetet och för att 

man antagligen har en ärlig utgångspunkt. Utgående från det så skulle 

jag sannolikt ha angett orsakerna precis som de var då och jag skulle an-

tagligen ha gjort det i en annan situation också. Men jag hade givetvis 

ingen kunskap om att saken skulle gå från att ha varit ett enskilt telefon-

samtal mellan två personer till någonting som ska diskuteras offentligt.  

Ltl Roger Nordlund, replik 

Talman! Just den saken - att det blev offentlighet av den här frågeställ-

ningen - har lyfts fram från landskapsregeringen som något försvarstal, 

att det inte varit avsikten. Men det har nämnts olika talesätt här. Det 

finns ett talesätt som säger ”Tala människa så att jag kan se dig.” Det är 

precis det som oppositionen och alla ålänningar har fått se nu. De 

bakomliggande tankegångarna för regeringens beslut i det här ärendet. 

På det sättet tycker jag att det har varit bra att det kom fram i öppen da-

ger och att vi får vädra ut, som jag/vi upplever, unkna luften som det 

förde med sig.  

Jag hoppas att den här debatten för med sig att man tänker efter lite 

mera inför kommande beslut och uttalanden som kommer att göras.  
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Minister Mats Perämaa, replik 

Givetvis, herr talman. Allt som händer i en människas liv så påverkar 

människans beteende i framtiden, det är givetvis så. Jag konstaterar 

igen. Landskapsregeringen har ända från början angett samma syfte, 

värnande om varumärket, värnande om att PAF ska stå för öppenhet 

och tolerans och vi har inte i något skede någon gång sviktat från det. Vi 

har varit ärliga ända från början. Det är i alla fall ett kännetecken på ett 

gott ledarskap att landskapsregeringen kan stå rak i ryggen även när det 

stormar och ange öppet och ärligt vad man har gjort och förklara det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack talman! Även jag trodde väl att finansminister Perämaa skulle 

komma med lite annat än att börja prata om Åländsk Demokrati och de-

ras tidigare stöd till landskapsregeringen och nu till det uteblivna stödet. 

Men jag förstår att ministern, i likhet med vicelantrådet Gunell, gärna 

vill prata om amerikansk politik och annat i stället för det som själva 

huvudfrågan handlat om. 

I och med att det här bottnar i PAF-frågan och i och med att mi-

nistern uttryckt sig som så att ”stöder man inte mottagandet av flykting-

ar och jobbar man aktivt emot flyktingar” så då passar man inte in i 

landskapsregeringens uppdragslistor. Är det några andra värderingar 

som vi också borde uppmärksamma, enligt ministern, som är lika tunga 

som det här? Eller är det här ett speciellt fall enligt ministern? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Ltl Jansson vet mycket väl att kronjuvelen bland våra bo-

lag - PAF - med 400 anställda, ett mångkulturellt sådant där ansvarsfullt 

spelande är grunden för varumärket och där tolerans och öppenhet ska 

finnas hela tiden, så vet ltl Jansson att om det blir en situation där va-

rumärket kan riskeras samt försörjningen för 400 personer och finan-

sieringen av allmännyttan på Åland, då väger de sakerna mycket tungt i 

förhållande till förtroendet för någon enskild person att sitta i en sty-

relse. Då påverkar det. Ett handlande som är fullt demokratiskt i ett 

visst organ påverkar och ger konsekvenser för möjligheten att få repre-

sentera landskapet. Nu var det en sådan fråga. Någon annan gång kan 

det förstås vara någon annan fråga. Men det är oerhört exceptionella en-

skilda fall vi pratar om. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Jag förstår mycket väl resonemanget, men att ta det 

här från en nivå till en annan kan vi som utomstående betraktare nog 

inte riktigt förstå.  

Hur är det möjligt att en diskussion på ett kommunalt plan, där en 

person formellt sett inte har gjort det som ministern säger ska straffas 

sedan. Det finns i alla fall inte något protokoll på något sådant. Det är 

svårt att ta det till sig. 
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Det finns alltså inga andra värderingar, typ hur man ser på jämställd-

het mellan kön och annat, som ministern skulle sätta på samma nivå 

som det här? Det förvånar att det inte är något annat som ska styra 

landskapsregeringens tillsättning. 

Misstroendet var befogat. Ser man på hanteringen av kommunfrågan, 

KST, bristfällig lagstiftning och budgetarbetet så är det en befogad de-

batt som vi har fört här idag - oaktat naturligtvis att regeringen miss-

tycker på alla sätt. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Minister Mats Perämaa, replik 

Ja, herr talman, det får förstås lagtinget avgöra om det var befogat eller 

inte med ett misstroende. Men att ltl Jansson, för Centerns del, nämner 

ekonomin som en grund för misstroendet, då behöver jag faktiskt repli-

kera till det.  

Vi får komma ihåg att Centern själv har lagt förslag, nu senast i sam-

band med budgeten, som ökar kostnaderna på driftssidan med åtskilliga 

miljoner och på investeringssidan med tiotals miljoner. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Bert Häggblom 

Talman! Minister Perämaa uppehöll sig vid ”tolerans och öppenhet.” Jag 

hoppas också att man ska ha öppenhet och tolerans mot den åländska befolk-

ningen i fortsättningen. Att alla som vill ska få delta i samhällsbygget. Att 

man inte gör det som man tyvärr kan dra en slutsats av i den här debatten. 

Att man ska dela upp folk om man inte har en viss inriktning.  

Landskapsregeringen ska fara och förhandla till Finland. Det är bra att 

man far och förhandlar. Men använd bättre diplomati än vad som har skett 

under det år som varit.  

Lantrådet använde uttryck om Sannfinländarnas uttalande om klump-

summan för ”svinaktigt” och ”rappakalja” om det är rätt citerat i tidningen 

Nya Åland. Sannfinländarna som sitter i grundlagsutskottet. 

Det är ju så att grundlagsutskottet har en mycket central roll i det självsty-

relsesystem som vi har. Det är svårt att förhandla om man kastar ur sig så-

dant här till den part som man ska förhandla med. Tillika är det ett rege-

ringsparti. I fortsättningen skulle ert ordval kanske behöva ändras.  

Vi har pratat om det också i misstroendedebatten och det återges i miss-

troendeyrkandet - orden ”snuskigt” och ”sorgligt” beträffande de beslut som 

togs i Vårdö. Det hör också till ledarskapet dessa signaler som man riktar mot 

Finland.  

Vem tror ni att man är mer lojal med i regeringen? Precis som ni har visat 

här idag så är man mer lojal mot sina regeringskolleger i förhandlingarna än 

vad man kanske är mot motparten. När regeringskollegerna då blir angripna 

på detta sätt och kallats för ”svinaktiga” så spiller det faktiskt över också till 

de andra regeringsmedlemmarna.  

Det kan vara en jättesvår förhandlingssak som vi har framför oss. Tyvärr så 

måste jag beklaga för jag tror att våra förhandlingar under de kommande 
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åren med Finland har fått sig en törn av det här och som vi kanske får lida 

för. Jag vet inte hur det ska repareras för jag sitter inte i den ställningen. Jag 

hoppas att ni funderar på hur ni kan ha en bättre diplomati och bättre finger-

toppskänsla i fortsättningen.  

Sedan står jag kvar vid misstroendeyrkandet som väl automatiskt följer. 

Ltl Gun-Mari Lindholm 

Talman! I snart fem timmar har vi nu luftat våra åsikter runt texten i miss-

troendet. Jag tror att det har varit bra att vi har kunnat göra det. Jag tror 

också att det är väldigt värdefullt att vi också tillsammans kan slå fast att det 

råder åsiktsfrihet på Åland. Jag tycker att det är det viktigaste som har kom-

mit ut från debatten idag. Vi ska respektera varandras åsikter och att vi alla 

människor får säga vad de vill. 

Jag förstod ltl Jörgen Pettersson som kastade ut en handske om försoning 

och att vi tillsammans ska gå vidare. Jag är den första att ta upp den kastade 

handsken. Jag tycker att vi ska gå härifrån idag och önska varandra trevlig 

helg och tacka för den ändå fina diskussionen och debatten som vi har haft 

här idag. Det leder, hoppas jag, Åland framåt. För tillsammans ska vi ändå 

forma och ta beslut som för det här samhället vidare. 

Så jag önskar er alla en riktigt trevlig helg och tack för debatten. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack herr talman! Bästa lagtingsledamöter! Jag lyckas bli sist i den här 

debatten efter många anföranden. Det är kanske ganska bra. Nu har vi 

börjat tala om öppenhet. Vi har talat om att man ska ha fri debatt osv. 

Jag ser mig själv fortfarande ibland som en debattör. Jag har debatterat 

i 43 år. Det jag har kvar här att säga är faktiskt lite mera kring de frå-

gorna. 

De anknyter till den situation som vi har varit väldigt nära osv. Jag 

hoppas att det här inte ska sprida sig utan kanske kan ta något steg till-

baka. 

I somras var det Pridefestival på gång. Eftersom jag inte hade någon 

möjlighet att vara närvarande personligen så tänkte jag att av respekt så 

söker jag medlemskap i föreningen som heter Regnbågsfyren. Jag blev 

förvånad när jag fick ett ”nej”. Jag fick inte komma med i föreningen. 

Jag frågade om jag hade sagt eller skrivit någonting om deras frågor. 

Nej. Men jag hade, som ni förstår, felaktiga åsikter i en annan fråga.  

Jag råkar veta att en av dem som har polisanmält mig - för ett litet 

papper som jag skickat ut - är med i samma idrottsklubb som jag. Då är 

frågan - Ska det spridas också dit? Jag hoppas verkligen att det inte gör 

det och att jag kan vara med i en idrottsförening fortsättningsvis. 

Talmannen 

Ltl Toivonen. Ärendet gäller förtroende eller icke förtroende för regeringen. 

Ltl Stephan Toivonen, fortsätter i samma replik 

Det här anknyter till ledarskapet som sprids, inte bara i kommunerna 

utan också i föreningar, att man ska ha samma åsikt. 

Ja, personen finns inte här så jag ska inte säga något. 
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Jag citerar en minister som sade ”Det är nu eller aldrig.” Jag hoppas 

att vi kan stoppa den här utvecklingen när det gäller öppenheten så att 

vi faktiskt kan debattera fritt inom ramen för de regler som finns.  

Avslutningsvis. Eftersom jag hade lovat att jag skulle presentera re-

sultatet ifrån den lilla ovetenskapliga undersökningen, så hade ungefär 

25 personer satt sin lapp med ja eller nej. Ja, jag for från hus till hus. 

Talmannen 

Ltl Toivonen. Kan du förklara för talmannen på vilket sätt den undersökningen har att 

göra med misstroendeförklaringen i förhållande till regeringen Sjögren? Annars ber jag 

att du avslutar ditt anförande här! 

Ltl Stephan Toivonen, fortsätter i samma replik 

Jag ska inte debattera mot talmannen så jag avslutar här. 

Talmannen 

Tack för det! Då går vi vidare i talarlistan. 

Ltl Roger Nordlund 

Tack herr talman! Tack ltl Lindholm för det lite befriande anförandet som 

hölls här nyligen. Jag tror att vi behöver det allihop när vi ska stiga upp och 

gå hem härifrån och fira helg och ta nya tag i nästa vecka. 

Som jag sade i mitt replikskifte med ltl Perämaa, så hoppas och tror jag att 

den här debatten åtminstone har lett fram till att man tänker efter lite mera 

när olika beslut tas och hur man argumenterar och formulerar sig. Det är väl-

digt viktigt att vi alla kan gå härifrån och ha den känslan i kroppen - att vi le-

ver i ett samhälle med åsiktsfrihet. 

För min egen del, och jag tror från hela oppositionens sida, kan vi garan-

tera att vi kommer att bevaka landskapsregeringen under de kommande åren 

precis på samma sätt som vi har gjort i det här ärendet och ser till att åsikts-

frihet ska råda i det åländska samhället. Det är faktiskt någonting av det fin-

aste och mest värdefulla vi har och det ska vi slå vakt om tillsammans. 

Sedan herr talman, så vill jag passa på att önska landskapsregeringen lycka 

till i Helsingfors på strategimötet på måndag. Det är ett väldigt viktigt möte, 

sett ur åländsk synvinkel, när stora och avgörande frågor ska diskuteras. Vi 

hoppas alla att det går så bra som möjligt och att ni kan leverera goda resul-

tat. Åtminstone sådana som skapar förhoppning och att vi ska kunna få goda 

resultat i framtiden. Tack. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag sade under mitt anförande i en replikväxling att vi alla 

lär oss av de händelser som sker och alla blir vi väl säkert utifrån erfa-

renheterna skickligare och duktigare. Men jag vill tillägga till alla de 

andra goda sakerna som ltl Nordlund nämnde. Människor ska ha åsikts-

frihet och känna sig trygga i vårt samhälle. Men jag tror ändå att den är-

lighet som landskapsregeringen har visat - vad vi hade som grund för 

våra beslut och vad vi har fört fram hela tiden - är att vi hela tiden har 

stått fast även när det blåst. Så ärligheten är också någonting som är bra 

och att den lever kvar här på Åland förutom de andra sakerna. 

Sedan tackar jag för de framgångsönskningar som Centern via ltl 

Nordlund framförde visavi förhandlingarna på måndag. 
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Ltl Roger Nordlund, replik 

Tack herr talman! Om någon människa i den här salen vet hur det är att 

ibland formulera sig på ett sätt som man kanske inte önskar alla gånger, 

så är det nog jag. Därför vill jag också i det här skedet visa en viss öd-

mjukhet gentemot landskapsregeringen, men jag hoppas också att land-

skapsregeringen kan visa ödmjukhet framdeles när det gäller kom-

mande diskussioner och att man behandlar människor och organisat-

ioner på ett så bra sätt som möjligt. Det är precis som minister Perämaa 

säger. Det är viktigt att man är ärlig och rak. Men det är också viktigt att 

erkänna att vi är människor och människor gör ibland små misstag. Det 

viktiga är att vi också kan erkänna dem och sedan gå vidare för då rensar 

man luften på ett mycket bra sätt. 

Jag tycker att om vi kan avsluta den här debatten på det här sättet så 

känns det ganska bra att gå vidare. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tage Silander 

Tack herr talman! Bästa lagtingsledamöter och regeringsministrar. Det har 

för mig varit en intressant dag såtillvida att det har varit mycket mera än bara 

kommundebatt och åsiktsfrihet. Det har varit många andra vägande och fina 

anföranden under dagen. Lite längre har det tagit än vad jag trodde. Jag 

tänkte, för min egen del, att det här klarar vi av på en timme på förmiddagen, 

sedan röstar vi och så går vi hem och gör något nyttigare tänkte jag säga - 

men något nyttigt. 

När det gäller åsiktsfriheten och öppenheten, som här nämndes, så tycker 

jag för min egen del att den råder till 100 procent i det här sällskapet. Den 

ambitionen finns och den lever vi efter. Men det finns en sak som jag tänker 

på när jag lyssnar på er här som har varit med länge, och som har suttit både i 

regering och varit i opposition. Det är det, att när vi gör saker och ting så kan 

det ju hända att det inte blir 100 procent alla gånger. Det finns ju en fara - om 

man får mycket skäll eller pisk eller diskussion eller t.o.m. omröstningar - att 

man i fortsättningen vill vara säker till 100 procent innan man kommer fram 

med någon åsikt. Det tror jag är en stor fara för samhället om det ska gå vi-

dare. Vi måste våga satsa och vi måste våga gå fram utan att vara 100 procent 

säkra på att allting är 100 procent rätt. Den andan hoppas jag att vi kan ha. 

Annars kommer vi att ha många sådana här långa möten också i fortsättning-

en. 

När man har olika åsikter så får det självklart konsekvenser. Det får vi vara 

beredda på allihop, beroende på vad det är för konsekvenser. I det här fallet 

har vi pratat PAF en hel del. Skulle jag ha suttit i finansministerns roll här så 

undrar jag ändå om jag inte i mitt stilla sinne skulle ha tänkt att ”Skulle man 

bara kunna backa bandet så skulle kanske jag ha låtit bli att säga någonting 

eller sagt det på ett annat sätt.” Här kom det förslag på att man kanske bara 

skulle ha sagt att ”Tiden är mogen för en ny ordförande” eller hur det nu var 

som ltl Pettersson uttryckte det. Man behöver inte utveckla det alltför mycket. 

Men här var ärligheten 100 procentig igen och det fick konsekvenser. 

Ltl Stephan Toivonen. Självklart finns det konsekvenser när man säger 

någonting eller inte säger någonting eller har en åsikt. Jag ska säga så här till 
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ltl Stephan Toivonen. Risken att bli avpolletterad eller inte omvald i regering-

en föreligger ju inte, för det förutsätter att man först blir invald. 

När det gäller en person, här ska vi inte nämna personer har vi sagt, som 

inte finns här och kan försvara sig eller ge sig in i debatten. Det är korrekt. 

Men det handlar väl ändå mest, hoppas jag, om när vi rackar ner på folk och 

folk som skulle behöva försvara sig.  

I det här fallet så vill jag absolut ändå ta tillfället i akt och prata två ord om 

Jalle Danielsson, första gången hans namn nämns här idag antar jag. Jag har 

känt honom i många tiotals år. Jag har aldrig någonsin haft uppfattningen att 

har någon sorts aversioner mot invandring och flyktingar eller dylikt. Jag 

tror, i mitt stilla sinne, att han till fullo funderat på kommunens ekonomi i 

Vårdö i det här fallet, när han agerade. Det vill jag ha sagt. Det blir lätt så, på 

tal om konsekvenser, att man nästan blir oförtjänt instuvad i ett hörn där vi 

inte vill vara. Därför vill jag ta upp den frågan.  

Jag ber att få tacka där. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack talman! Man tvekar till att ta till orda så här sent i debatten men ltl 

Silander bjuder in oss till fortsatt debatt. 

Det gläder mig att ledamoten också gör en tolkning av den frånva-

rande huvudpersonen. Jag tror det är ett omdöme som de flesta av oss 

delar, att Jarl Danielsson inte är någon främlingsfientlig person som 

borde ha straffats med den motivering som har förts fram för att han 

inte fick nytt förtroende i PAF-styrelsen. Det är ju därför i mångt och 

mycket som den här diskussionen har förts, på det sätt som man har 

hanterat hela utnämningsprocessen.  

Det här hade kunnat skötas på ett elegant sätt. Landskapsregeringen 

skulle inför PAF-stämman, då det varit dags att ta beslut, ha konstaterat 

att nu är det dags för nya krafter också inom styrelsen.  

Ltl Tage Silander, replik 

Tack herr talman! Det är ju alldeles uppenbart att det är det här med 

flyktingfrågan som är störningsmomentet här. Det hade varit mycket 

lättare om man hade velat avpollettera någon med motiv. Att ange att 

man är terrorist eller hustrumisshandlare eller någonting. Men just 

detta med flyktingar sätter ju spaken på näthinnan direkt. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack talman! Ja. Och det är väl det där som jag är rädd för att vi får i ett 

samhälle när vi inte vågar diskutera samhällsproblemen på ett öppet 

sätt. För då får vi reaktionära krafter som försöker få utrymme. Då får 

populismen ett svängrum. 

Jag är själv för att t.ex. Jomala ska ta emot flera flyktingfamiljer än 

vad vi har tagit. Vi har ju startat upp en integrationsprocess. Den tar tid 

och den kostar, men det är ju oerhört värdefullt att Åland kan hjälpa 

människor.  

Men. Jag vill inte att politikerna i Hammarland och Lemland osv. ska 

straffas för att de är oroliga för att deras små samhällen - vi pratar fort-

farande om små enheter på det kommunala planet - inte ska straffas för 

att de inte tror att de orkar ekonomiskt med det åtagandet som följer. 

Den åsikten måste vi respektera även om vi inte delar den. 
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Ltl Tage Silander, replik 

Ja, jag tycker att det är rimligt att var och en som sitter i beslutande-

ställning fattat de beslut som man fattar utgående från den information 

som man har och inte ska behöva ta konsekvenserna i just det forumet. 

Däremot så kan det ju hända att det smittar av sig på någonting annat, 

som det har gjort i det här fallet. 

Då är vi inne på det som jag började med och säger ”Får man göra fel, 

måste man alltid göra rätt?” Det kan hända att ett förfluget ord någon 

gång sårar. Men då måste man vara beredd att hantera det på bästa sätt 

och gå vidare. Vi kan prata fem timmar till om nästa förflugna ord. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack talman! Tack ltl Silander för de förlösande orden att den aktuella 

personen som har diskuterats idag, men kanske inte namngetts förrän 

nu, verkligen inte hyser de främlingsfientliga åsikter som han lite har 

pådyvlats av landskapsregeringen. 

Man säger saker som inte är bra, det gör alla, det gör vi hela tiden. 

Det viktiga är ju att man faktiskt lär sig någonting av det som har hänt. 

Jag tycker att det kanske vore klädsamt om i varje fall den aktuella per-

sonen kunde få höra det direkt ifrån landskapsregeringen. Vore det skäl 

att göra någon sådan input? 

Ltl Tage Silander, replik 

Ja, jag tycker i allmänhet att den som säger någonting dumt åt någon 

annan, det behöver inte ens vara fel men man uppfattar det dumt, då 

ska man också vara beredd att förklara sig. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Och det var precis därför, talman, som vi valde att skriva detta misstro-

ende. Det är synd att inte ledamoten gav sin syn på dessa åsikter tidigare 

och då hade kunnat vara med och undertecknat det.  

Ltl Tage Silander, replik 

Det var skönt att till sist få veta varför de skrevs. Tack! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.  

Omröstning kommer att verkställas angående yrkandet om misstroende. Talmannen 

påminner om att yrkandet för att godkännas enligt 43 § 2 mom. arbetsordningen ska 

omfattas av minst 16 lagtingsledamöter. 

Omröstningspropositionen ställs så att de som omfattar misstroendeyrkandet röstar ja; 

de som inte omfattar yrkandet röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? 

Godkänd. 

Öppen omröstning kommer att verkställas. Jag ber lagtingsledamöterna Runar Karls-

son och Sara Kemetter att biträda vid rösträkningen. Rösterna avges efter upprop. 

Upprop. 
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Vid omröstningen har avgivits 12 ja-röster och 17 nej-röster. En ledamot var frånva-

rande. Lagtinget har sålunda förkastat yrkandet om misstroendeförklaringen mot 

lantrådet. Ärendet är slutbehandlat. 

Föredras för kännedom 

2 Ändrad tidpunkt för landskapets årsredovisning 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 1/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 24/2015-2016 

Talmannen föreslår att ärendet tas upp till behandling vid plenum 21.11. 

3 Ny blankettlag om anmälda organ 

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 3/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 2/2016-2017 

Talmannen föreslår att ärendet tas upp till behandling vid plenum 21.11. 

4 Ändringar i skattelagstiftningen 

Landskapsregeringens lagförslag LF 7/2016-2017 

Talmannen föreslår att ärendet tas upp till behandling vid plenum 23.11. 

5 Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2015 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 2/2016-2017 
Landskapsrevisionens berättelse RB 3/2015-2016 

Talmannen föreslår att ärendet tas upp till behandling vid plenum 21.11. 

Plenum slutar   

Nästa plenum hålls måndagen den 21 november 2016 klockan 13.00. Jag ber att få 

önska er alla en riktig trevlig helg. Plenum är avslutat.  
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Plenum börjar 

Upprop. 26 ledamöter närvarande. 

Talman Johan Ehn och lagtingsledamot Runar Karlsson anmäler om ledighet från da-

gens plenum på grund av sjukdom.  
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Lagtingsledamöterna Brage Eklund och Bert Häggblom anmäler om ledighet från da-

gens plenum på grund av privata angelägenheter.  

Lagtingsledamot Jörgen Pettersson anhåller om ledighet från plenum den 23 november 

på grund av privata angelägenheter. 

Antecknas. 

Talmanskonferensen har idag diskuterat tidtabellen för det så kallade Parisavtalet, le-

damöterna bör vara förberedda på en snabb tidtabell där ärendet kommer upp till flera 

behandlingar samma dag. 

Antecknas. 

Första behandling 

1 Godkännande av överenskommelsen med Republiken Korea om social trygghet  

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 2/2016-2017 
Landskapsregeringens yttrande RP 12/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 12/2015-2016 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion. 

Ltl Carina Aaltonen 

Social- och miljöutskottet har behandlat överenskommelsen om social trygg-

het med Republiken Korea. Det är en liknande överenskommelse som Fin-

land och Åland har med Australien, USA, Kanada, Indien och Kina och för 

närvarande har landskapsregeringen inte betalat ut någon arbetspension åt 

någon som är bosatt i Korea men ifall att så skulle ske har vi den här överens-

kommelsen. Utskottet föreslår att lagtinget ska ge det begärda bifallet.  

Talmannen 

Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagting-

ets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.  

Ärendets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

2 Ändrad tidpunkt för landskapets årsredovisning 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 1/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 24/2015-2016 

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

går i betänkandet.  

Diskussion. 

Ltl Tage Silander 

Fru talman! Finans- och näringsutskottet har behandlat landskapsregering-

ens lagförslag nr 24 2015-2016 gällande ”Ändrad tidpunkt för landskapets 

årsredovisning”, vilket i praktiken handlar om ändring av två landskapslagar, 

nämligen landskapslagen om landskapets finansförvaltning och landskapsla-

gen om landskapets fastighetsverk. 

Fru talman, allmänt när det gäller årsredovisningar finns givetvis önske-

mål om att dessa redovisningar ska åstadkommas och presenteras så tidigt 

som möjligt efter varje årsslut för att därmed ge ägare, förvaltare och andra 
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beslutsfattare eller intressenter snabb och adekvat information om verksam-

heterna, information som samtidigt tjänar som stöd för kommande beslut, 

bl.a. då man avser att på så goda grunder som möjligt formulera och fastställa 

budget för påföljande verksamhetsår. 

I samband med implementeringen av det nya ekonomisystemet och förny-

andet av budgetstrukturen kunde årsredovisningen genom en temporär änd-

ring av finansförvaltningslagen göras ännu senare än vad det nu är fråga om. 

Den temporära ändringen gäller inte längre, varför vi nu har att leva efter 

grundbestämmelserna, om inga ändringar görs. Dessa ursprungliga tidsbe-

stämmelser uppfattas för närvarande som oändamålsenliga eftersom tiden 

för att kunna producera en så informativ och kvalitetssäkrad årsredovisning 

som möjligt har uppfattats vara alltför knapp. 

Finans- och näringsutskottet anser för sin del att det är rimligt att önske-

målet om en snabb och korrekt årsredovisning måste vägas mot de reella 

möjligheterna att faktiskt kunna upprätta en sådan kvalitativ årsredovisning. 

De tidsmässiga ändringar som föreslås såväl gällande såväl landskapets 

som fastighetsverkets årsredovisning går ut på att dessa ska fastställas av re-

spektive organ senast inom mars månad. Samma krav ställs på t.ex. försäk-

ringsbolagen medan övriga bolag enligt bokföringslagen har ytterligare en 

månad på sig också i den jämförelsen är landskapsregeringens förslag rimligt. 

Finans- och näringsutskottet föreslår att lagförslagen antas oförändrade. 

Talmannen 

Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i de-

ras helhet.  

Föreläggs första förslaget till landskapslag om ändring av 19 § landskapslagen om land-

skapets finansförvaltning för godkännande. Lagförslaget är godkänt.  

Föreläggs förslaget till LL om ändring av landskapslag om ändring av 12 § landskapsla-

gen om landskapets fastighetsverk för godkännande. Lagförslaget är godkänt.  

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

Första behandling 

3 Ny blankettlag om anmälda organ 

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 3/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 2/2016-2017 

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

kandet.  

Diskussion. 

Ltl Carina Aaltonen 

Social- och miljöutskottet har behandlat lagen om anmälda organ för vissa 

produktgrupper. Man får lätt intrycket när den handlar om anmälda organ 

att det ska vara organ för transplantation eller dylikt men så är det inte. 

Detta är en del av ett direktivpaket som är under behandling i bl.a. lag- och 

kulturutskottet. Det handlar om produktspecifika lagar om elsäkerhet, hiss, 

explosionsfarliga omgivningar, explosionsfarliga varor, pyrotekniska artiklar 

samt den föreslagna landskapslagen om marknadskontrollen av vissa pro-

dukter. Avsikten är att den här blankettlagen om anmälda organ för vissa 
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produktgrupper ska träda i kraft så snart som möjligt för att vi ska kunna leva 

upp till EU-parlamentets produktdirektiv. Utskottet föreslår att lagförslaget 

godkänns. 

Talmannen 

Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om anmälda or-

gan för vissa produktgrupper för godkännande. Lagförslaget är godkänt.  

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

Enda behandling 

4 Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2015 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 2/2016-2017 
Landskapsrevisionens berättelse RB 3/2015-2016 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Ltl Tage Silander 

Fru talman! Finans- och näringsutskottet har behandlat landskapsrevision-

ens berättelse nr 2 2015-2016 gällande landskapsrevisionens verksamhetsbe-

rättelse. Utskottet har ingenting att anföra gällande innehållet i landskapsre-

visionens verksamhetsberättelse. 

I utskottet diskuterades förutom själva berättelsen även tidpunkten för 

hanteringen av landskapsrevisionens olika rapporter och önskar om möjligt i 

fortsättningen en samordnad hantering av dessa rapporter. 

Landskapsrevisionens rapport över effektivitetsrevisionen, som det stadgas 

om i landskapslag om landskapsrevisionen § 7, ska delges landskapsregering-

en senast inom februari månad varje år, varefter landskapsregeringen har tre 

månader på sig att till lagtinget meddela vilka åtgärder som har vidtagits eller 

som man avser att vidta med anledning av landskapsrevisionens iakttagelser, 

dvs. i praktiken senast inom maj månad varje år. 

Härtill ska landskapsrevisionen lämna en revisionsberättelse med resulta-

ten av den årliga revisionen inom en månad efter att landskapsregeringen har 

fastställt årsredovisningen. Eftersom landskapsregeringen i fortsättningen, 

utgående ifrån föregående ärende jag presenterade, kommer att fastställa års-

redovisningen senast inom mars månad har alltså landskapsrevisionen tid på 

sig till slutet av april månad för att lämna sin revisionsberättelse. 

I § 7 stadgas även att landskapsrevisionen före utgången av september må-

nad ska lämna en berättelse över sin verksamhet till lagtinget. Det är alltså 

den berättelsen vi nu har hanterat i utskottet. 

För att få ett samlat grepp om landskapsrevisionens verksamhet och iakt-

tagelser har utskottet sett det som en fördel om samtliga dessa rapporter 

kunde behandlas samtidigt i fortsättningen. Det finns fru talman inga lagliga 

hinder för detta, utan det handlar troligen enbart om rutinförändringar. 

Fru talman, finans- och näringsutskottet föreslår att lagtinget antecknar 

sig landskapsrevisionens verksamhetsberättelse för år 2015 för kännedom. 

Talmannen 

Diskussionen är avslutad. 

http://www.lagtinget.ax/arenden/LF%202%7C2016-2017/lagforslag-fran-alands-landskapsregering-lf-2-2016-2017-45478#link_20
http://www.lagtinget.ax/arenden/LF%202%7C2016-2017/lagforslag-fran-alands-landskapsregering-lf-2-2016-2017-45478#link_20
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Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motivering-

en. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt! 

Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd! 

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Remiss 

5 Komplettering av lagförslaget om vattenfarkoster 

Landskapsregeringens lagförslag LF 15a/2015-2016 

Enligt arbetsordningens 44 § ska ett kompletterade lagförslag remitteras till det utskott 

som bereder det ursprungliga förslaget. Ärendet kommer därför att remitteras till lag- 

och kulturutskottet.  

Diskussion. 

Ltl Harry Jansson 

Talman! Som framgår av det kompletterande lagförslaget är det aktuellt att 

revidera det lagförslag vi fick på vårt bord i slutet av maj. Det vore naturligt 

att få en presentation av lagförslaget av ansvarig minister men till följd av da-

gens strategimöte i Helsingfors är minister Nordberg förhindrad. 

Vi har från utskottet fått en fortlöpande information om de förändringar 

som landskapsregeringen har planerat under hösten och vi är helt inför-

stådda i utskottet med den motivering som landskapsregeringen har fört fram 

till dagens lagförslag. Som ordförande i lag- och kulturutskottet ser jag inte 

något hinder i att lagtinget remitterar lagförslaget 15a till utskottet redan idag 

trots att ministern har förhinder att presentera det. 

Det man gör visar också på beredskap från landskapsregeringen att lyssna 

på utskottets diskussioner så här långt och kan med glädje notera att ord-

ningsboten kommer att återfinnas enligt lagförslaget också i själva huvudla-

gen istället för att hänvisa till ordningslagen för Åland. Det är alltid välkom-

met att man reglerar helheten på ett sätt som är lätt både för medborgare och 

de som å yrkets vägnar ska bruka våra lagresultat i vardagen. 

Ltl Sara Kemetter 

Tack, fru talman! Vill tacka utskottets ordförande ltl Harry Jansson för att 

man så snabbt kan hantera ärendet. Lagförslaget är för socialdemokraterna 

ett viktigt lagförslag där man också markerar en situation som blir mycket 

prekär för det åländska folket. Vi upplever att det är orättvist att man inför en 

statsbeskattning som direkt riktar sig mot kustområden var vi har svensk-

språkiga befolkningsområden men framförallt på Åland. Många ålänningar 

har båt för att vi lever i skärgården, vi har inte en massa lyxbåtar som snurrar 

här utan de flesta har snipor och båtar byggda på 70 – 80-talet. 

Det förslag som ligger på bordet stöder vår grupp, men vi har några frågor 

som vi gärna vill att utskottet tittar på. Hur ska man hantera frågan när man 

normalt ska registrera vid 20 hk, förslaget är att det höjs till 150 hk och 50 hk 

till 400 hk, hur går det med försäkringarna och i samband med stöld och an-

nat att man har en dialog med försäkringsbolaget? Om lagförslaget går ige-

nom hur hanterar vi det sedan i vår beskattning, eller måste vi som ålänning-

ar i skatteutlåtandet meddela vad vi äger för båtar? Med de klargörandena 

från utskottet hoppas vi på en konstruktiv diskussion. 
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Ltl Stephan Toivonen 

Fru talman! Ärade kollegor. Vi har framför oss ett förslag till komplettering 

av lagförslaget om vattenfarkoster. Självfallet hade jag önskat att ministern 

skulle ha varit närvarande eftersom vi läst en del i pressen och pressen kan 

man inte alltid lita på.  

Vad jag sett i pressen är att lagförslaget kommit till i sista sekund av två or-

saker, det ena är att man är emot båtskatten, det andra för att man vill sätta 

käppar i hjulet för den eventuella lagstiftning som kommer från fastlandet. Vi 

vet inte ens hur den ser ut. 

I fredags hade vi en lång intressant debatt med många intressanta saker 

och halkade också in på frågan om populism, som ibland används som ett 

skällsord för allt som oppositionen kommer med det är alltid populistiska 

förslag. En ledamot från regeringssidan framförde en definition att det ska 

vara vädjan till folket, se till sunda förnuftet snarare än kunskapen och ska 

rikta sig mot etablissemanget. Konstaterade att rikta sig till folket, fråga fol-

ket ska vi ha en ny skatt, visst brukar man få ett rungande ja eller hur? Man 

får ett nej. Vilken skatt det än är fråga om är det ett nej.  

Behövs den här skatten, slår den orättvist osv. alla skatter har problem. Vi 

kunde höra argument mot den här skatten. Tidigare har man talat om bilskat-

terna. Om man jämför med bilar betalar vi skatt när vi köper, årlig skatt, accis 

på bränsle, vi har en massa skatter på bilar, det är minst lika orättvist i så fall. 

Vi känner till hur situationen i riket är, vi har en helt annan ekonomi här jäm-

fört med riket. Vi har låg arbetslöshet, i riket har man hög arbetslöshet man 

har ett stort underskott i budgeten och en skenande statskuld. Allt detta kän-

ner vi till. 

Talmannen 

Talmannen påminner att ärendets rubrik är komplettering av lagförslaget om vatten-

farkoster. 

Ltl Stephan Toivonen 

Jag försöker se helheten. Det uppfyller många kriterier av populism. Det 

andra som är väldigt besvärligt är att vi behandlar frågan idag som har fram-

förts som en bromskloss mot den eventuella lag som kommer från Helsing-

fors, det gör man samma dag som hela regeringen är i Helsingfors för att för-

handla med regeringen. Tveksamt till ”käppar i hjulet-politiken” när vi dessu-

tom, som vi kunde höra från ltl Kemetters anförande, troligen ändå inte kan 

stoppa den lagen. Det enda som händer är att det blir krångligare och dyrare 

att genomföra den. 

Från regeringssidan har man erfarenhet både av opposition och regering, 

också från oppositionssidan har man erfarenhet av att förhandla med 

Helsingfors så det skulle var intressant att höra vad ni tycker om att sätta 

käppar i hjulet, eller att försöka anpassa sig men kanske inte allt för långt. 

Som en av trettio kan jag inte påverka gången på något sätt, men skulle 

ändå föreslå en bordläggning så att vi på onsdag kan höra minsistern i frågan 

och inte behöva gå enligt vad han sagt i media, det kanske inte ger den rätta 

bilden. Föreslår bordläggning av ärendet.  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Ltl Toivonen insinuerar att det skulle vara någon form av populistiskt 

förslag riktat mot Helsingfors. Får inte en tydlig uppfattning om ltl Toi-
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vonen är för eller emot det liggande förslaget, stöder han förslaget eller 

stöder han det inte? 

Ser man överlag till situationen, till båtskatten och diskussionen mot 

den är det precis som ltl Kemetter var inne på att det är ett förslag som 

är riktat mot den svenskspråkiga befolkningen, mot oss ålänningar som 

blir nettobetalare av en sådan skatt jämfört med andra grupper i Fin-

land. Är en sådan skatt verkligen motiverad i så fall från ltl Toivonens 

sida, om han är emot förslaget att försöka få bort den skatten från 

Åland? 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Fru talman! Grundfrågan är att skatten debatteras i riksdagen inte här. 

Det här är ett sätt att kunna sätta käppar i hjulet. Debatten ska ske i 

riksdagen där har vi en riksdagsledamot, vi framföra de åsikter vi har 

där i relation till de andra så ser vi vad beslutet blir. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Ser man tillbaka på det här året med vindkraftsstöd och med försöken 

att justera klumpsumman och få våra politiska uppfattningar, få respons 

på dem, få dem förverkligade i Finlands riksdag har det inte varit sär-

skilt framgångsrikt. Mot den bakgrunden är det bra att regeringen och 

flera andra i den här salen tycker att vi ska använda vår självstyrelse lite 

mera kreativt och faktiskt använda de instrument vi har i vår hand för 

att förverkliga en politik som är bra för ålänningarna och inte hela tiden 

vara beroende av de beslut som fattas i Helsingfors. Mot den bakgrun-

den är det ett förslag som går i rätt riktning, delar inte ltl Toivonen den 

uppfattningen? 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, fru talman! Vi kan ändå inte påverka den lag som eventuellt kom-

mer på fastlandssidan därför är det onödigt. Skulle vi kunna påverka 

den är det en helt annan sak då kunde vi diskutera om vi vill vi skatten, 

eller vill vi inte? Vad jag har förstått kan vi ändå inte påverka det och det 

blir bara krångligare och dyrare att genomföra det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Ltl Toivonen säger att ingen vill ha skatter, alla säger 

nej om det kommer nya skatter. Det stämmer inte. Människor vill ha bra 

skolor, vägar och bra omsorg och det behövs skatter för det. Väldigt få 

har problem att betala skatt för de sakerna. Jag hör till de människor 

som tycker om skatt, men skatt ska vara rättvist. Socialdemokraterna är 

för ett ordentligt skatteuttag men om man gör en skatt som specifikt slår 

mot kustområdena och mot Åland då anser vi inte att den är rättvis. 

Därför stöder vi förslaget i lagtinget. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, fru talman! Det var intressant som jag hörde i tidigare anförande 

att plötsligt går era argument mot en annan sak, man kan alltid disku-

tera om skatter är rättvisa eller orättvisa. Jag jämförde mot bilskatten, 
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båtskatten vad är mera rättvist eller mera orättvist, det är inte så lätt att 

diskutera den frågan. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Förstår inte på vilket sätt man kan jämföra en bilskatt där de flesta 

människor är väldigt beroende av en bil nu för tiden jämfört med en 

båtskatt som specifikt slår mot kustområdena och Åland, det är två helt 

skilda saker. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, fru talman! Man kan diskutera kring alla skatter. Om alla behöver 

bilar är det ännu mer orättvist att man har den skatten än båtskatten 

som talas om att är en lyxskatt. Det finns många argument för och emot. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Från vår grupp stöder vi lagförslaget. Det är genialiskt. Det 

finns ett arbete för att införa en båtskatt och i stället för att ett flertal 

skulle bli att lyda under den skatten på Åland gör man registreringen på 

ett annat sätt än hittills, vilket gör att de flesta inte behöver betala den. 

Det är ett arbete vi understöder från vår grupp. 

I ltl Toivonens anförande kunde jag inte förstå om han stöder lagför-

slaget eller om han mera stöder det tankesättet man har från Finlands 

riksdag och från regerings sida. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, fru talman! Som jag nämnde spelar det ingen roll vad jag tycker i 

sakfrågan utan det är hanteringen. Om jag förstått rätt från pressen, 

men det vet vi inte när ministern inte är här, spelar nivån för registre-

ringen ingen roll var den går, skatten om den kommer drabbar ålän-

ningarna i vilket fall som helst. Uppfattar då att lagförslaget enbart är 

käpp i hjulet och det blir dyrare, det påverkar inte lagförslaget. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Det kommer att ha en mindre inverkan på de enskilda ålänningarnas 

skyldighet att delta i den här skatten, lagförslaget. Det kan vara bra att 

ministern är på plats och berättar om inte ltl Toivonen har förstått det 

utifrån den text som finns i lagförslaget. Det är ett alldeles utomordent-

ligt sätt att använda självstyrelsens verktyg till förmån för medborgarna 

på Åland. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, fru talman! Hoppas då att jag får ett understöd för bordläggningen 

så att ministern få redogöra för frågorna på onsdag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Uppenbart får vi inte svar på om ltl Toivonen är för el-

ler emot skatten, slingrar sig hela tiden på det svaret. Däremot motarbe-
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tar lagförslaget som ligger i lagtinget. Det är ett sannfinländskt projekt 

där man särskilt riktar sig mot svensktalande i Finland och ålänningar-

na, förstår att Toivonen delar samma främlingsfientliga syn som sann-

finländarna men man behöver inte hålla med i allt som sannfinländarna 

gör. Är åländsk demokrati på väg att bli ett systerparti till sannfinlän-

darna eller hur ska man se på det? 

Talmannen 

Vill påpeka att replikskiftet ska rikta sig till huvudanförandet och ingenting annat. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Fru talman! Började fundera om jag faktiskt hade nämnt något sådant 

men det hade jag uppenbart inte gjort. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Eriksson, replik 

Talman! Är glad att ltl Toivonen inledningsvis i sitt anförande räknade 

upp olika kriterier för populism. Han hänvisade också till en tidigare 

debatt och uppenbarligen har Toivonen tagit lärdom av vad som avses 

med populismen. Anser Toivonen att förslaget i fastlandet om att ha 

båtskatt är bra eller är det inte bra? Om han tycker att det är okej ska ha 

säga det rakt ut. Om han inte tycker att systemet är bra är det inte då fel 

att vi på Åland använder våra politiska argument att motarbeta och visa 

vår åsikt i frågan? 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, fru talman! Som jag sa tidigare spelar det ingen roll vad jag har för 

åsikt om lagförslaget, det är hanteringen som jag diskuterar. Om det 

ändå inte spelar någon om vi inför lagen eller inte, vi kommer ändå att 

eventuellt betala skatten. Då är det onödigt att sätta käppar i hjulet. Det 

andra är att om det här är att sätta käppar i hjulet ska man göra det 

samma dag som man är i Helsingfors och diskuterar och förhandlar med 

regeringen, det är dåligt tajmat. 

Ltl Roger Eriksson, replik 

Tack talman! Om största delen av ålänningar och vårt parti tycker att 

den här åtgärden är fel från finska regeringen är det inte då rätt att vi 

använder de medel vi har för att kunna visa vår vilja mot detta? 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, fru talman! I så fall skulle varenda ett förlag på ny skatt uppfattas 

på samma sätt. Ålänningarna vill inte ha det då använder man lagstift-

ningen på olika sätt för att sätta käppar i hjulet, är det så vi ska agera 

gentemot Helsingfors, borde försöka fundera på ett annat alternativ. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Tage Silander, replik 

Tack, fru talman! Oavsett var och när ärendet behandlas bör frågan även 

prövas på fullaste allvar om vi behöver ett register överhuvudtaget. När 
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jag noterar de direktiv man hänvisar till i beredningen handlar det väl-

digt mycket om hur båtar ska vara förskaffade och utrustade. De sakerna 

ska oavsett följas om det finns registertvång eller inte. Jag ber att få 

ställa frågan till ministern på onsdag eller också ha en förhoppning om 

att utskottet också tar denna fråga till sig. 

Talmannen 

Diskussionen är avslutad. 

Förslag om bordläggning har väckts men då det inte har funnit understöd kommer 

ärendet att remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Remiss 

6 Ändrade avgiftsgrunder i vården 

Landskapsregeringens lagförslag LF 6/2016-2017 

Ärendet avförs och upptas vid nästa plenum. 

Remiss 

7 Ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland 

Ltl Bert Häggbloms m.fl. lagmotion LM 5/2015-2016 

Ärendet avförs och upptas vid nästa plenum. 

Remiss 

8 En åländsk gymnasieexamination 

Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 4/2015-2016 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.  

Diskussion.  

Diskussionen är avslutad/Ingen diskussion. 

Kan förslaget att remittera ärendet till omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remit-

teras till  

Remiss 

9 Grundläggande privatekonomi i skolan 

Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 5/2015-2016 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet  

Diskussion.  

Diskussionen är avslutad/Ingen diskussion. 

Kan förslaget att remittera ärendet till omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remit-

teras till  

Remiss 

10 Centraleuropeisk tid  

Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 6/2015-2016 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.  

Diskussion. 

Diskussionen är avslutad/Ingen diskussion. 

Kan förslaget att remittera ärendet till omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remit-

teras till  
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För kännedom 

11 Godkännande av avtalet med Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i 

fråga om skatteärenden 

Republikens presidents framställning RP 3/2016-2017 

12 Godkännande av Parisavtalet 

Republikens presidents framställning RP 4/2016-2017 

13 Godkännande av avtalet med Turkmenistan för att undvika dubbelbeskattning 

Republikens presidents framställning RP 5/2016-2017 

Talmannen har i enlighet med lagtingsordningen 31 § 2 mom. beslutat sända de tre 

ärendena till landskapsregeringen för yttrande. Ärendena upptas därför för remiss vid 

senare plena. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls onsdagen den 23 november klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 

Upprop. 27 ledamöter närvarande. 

Talman Johan Ehn anmäler om ledighet från dagens plenum på grund av sjukdom.  

Andra behandling 

1 Godkännande av överenskommelsen med Republiken Korea om social trygghet  

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 2/2016-2017 
Landskapsregeringens yttrande RP 12/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 12/2015-2016 

Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till 

lagförslaget i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall. Talmannen på-

minner om att lagtingets beslut ska fattas med majoritet om minst av 2/3 avgivna rös-

terna. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Kan lagtinget en-

hälligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt läm-

nat sitt bifall till lagförslaget. 

Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i 

enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Andra behandling 

2 Ändrad tidpunkt för landskapets årsredovisning 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 1/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 24/2015-2016 

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 först förslaget till landskapslag om ändring av 19 § landskapslagen om land-

skapets finansförvaltning för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget 

har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 12 § landskapslagen om landskapets 

fastighetsverk för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra 

behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. 

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

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. 

Ärendet är slutbehandlat. 

Andra behandling 

3 Ny blankettlag om anmälda organ 

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 3/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 2/2016-2017 

I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

den första behandlingen eller förkasta förslaget. 

Diskussion. Ingen diskussion. 
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Lagförslaget föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om 

anmälda organ för vissa produktgrupper 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 

4 Ändringar i skattelagstiftningen 2017 

Landskapsregeringens lagförslag LF 7/2016-2017 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Diskussion. 

Minister Mats Perämaa 

Fru talman! Ändringar i skattelagstiftningen 2017, så lyder rubriken för det 

som landskapsregeringen förelägger för lagtinget att behandla och fatta be-

slut om. 

Detta är en väsentlig del i det konkurrenskraftsarbete som regeringen Si-

pilä i Finland gick in för efter tillträdet för ett och ett halvt år sedan. Diskuss-

ionen gick via lagstiftning som skulle öka konkurrenskraften för att seder-

mera landa bra nog i ett paket där arbetsmarknadsparterna enades genom 

avtal på rikshåll om vissa lönereduceringar för arbetstagare, för att sedan 

istället komma i åtnjutande av skattereduceringar där skatterna sänktes för 

att bibehålla köpkraften. Lönerna minskar något men skatterna minskar 

också så att köpkraften bibehålls. Landskapsregeringen har ända sedan kun-

skapen kom om planerna för att höja konkurrenskraften på finsk sida sagt att 

det är skäl att vi på landskapet inför samma eller motsvarande åtgärder och 

det har vi gett till svar både i skrift och muntligen till riksregeringen. 

Arbetet med avtal om vissa lönereduceringar pågår som bäst mellan ar-

betsmarknadsparterna i enlighet med de rutiner och procedurer man följer 

när man ska avtalar om frågor.  

Landskapsregeringen vill genom förslaget komma emot med den andra de-

len av konkurrenskraftspaketet dvs. föreslå skattesänkningar också på Åland 

för ålänningar. Den som läst förslaget kan notera att det krävs till vissa delar 

att lagtinget går in i landskapslagstiftningen och ändra avdragen för att vi ska 

uppnå det, till vissa delar träder riksåtgärderna i kraft per den behörighets-

fördelning vi har och på de sätt vi satt rikslagar i kraft på Åland. 

För skattebetalaren betyder det att det kommer att bli förändringar i av-

dragsförmånerna på följande punkter. De första blir direkt ett resultat av, om 

lagtinget så beslutar, att i ändrar i den lagstiftning som vi har gällande kom-

munalskatteavdrag. Det föreslås ett ökat avdrag för inkomstens förvärvande, 

i Sverige använder man begreppet jobbskatteavdrag, för den som har inkoms-

ter som kommer från arbete får ett lite ökat avdrag, lite mer pengar kvar i 

plånboken. Om förslaget antas, införs ett pensionsinkomstavdrag. Den som 

har pensionsinkomster kommer på ett motsvarande sätt få ett lite högre av-

drag, vilket förbättrar situationen något för pensionärer. Grundavdraget höjs 

vilket är en åtgärd för att stärka situationen för låginkomsttagare. Människor 

med lägre inkomster gynnas mera av de avdraget än höginkomsttagare. 

http://www.lagtinget.ax/arenden/LF%202%7C2016-2017/lagforslag-fran-alands-landskapsregering-lf-2-2016-2017-45478#link_20
http://www.lagtinget.ax/arenden/LF%202%7C2016-2017/lagforslag-fran-alands-landskapsregering-lf-2-2016-2017-45478#link_20
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Ytterligare förbättringar för den enskilde ålänningen till följd av rikets åt-

gärder som en följd av de beslut som har fattats i riksdagen, är att ett småfö-

retagaravdrag införs vars mål är att småföretagare som inte bedriver sin 

verksamhet i form a aktiebolag ska få en motsvarande skattenytta som sam-

funden fick tidigare då riksdagen gick in för att sänka samfundsskatten. Nu 

får småföretagare samma nytta. 

Det blir vissa förbättringar i hushållsavdraget så att människor som anlitar 

entreprenörer för t.ex. reparationsarbeten i sina hem får ett lite högre avdrag, 

för att få igång hjulen på det här området också. 

Det sker en förändring i vem som betalar vissa pensionsavgifter, arbetsgi-

varavgifter. Förut har arbetsgivaren betalat avgifterna nu förs de över på ar-

betstagaren men arbetstagarens skatter sjunker genom att avgiften dras av 

från det beskattningsbara lönebeloppet. 

Sammantaget av åtgärderna får vi en effekt som har beskrivits i det bud-

getförslag som lagtinget remitterade till utskottet, i förhållande till kommu-

nerna så att skatteintäkterna för kommunerna sjunker med 3,7 miljoner euro 

för att ändå lönereduceringsåtgärderna minskar lönekostnaderna för kom-

munerna som arbetsgivare med 2,4 miljoner euro. Ni minns alla att land-

skapsregeringen beskrev att det blev ett netto minus för kommunerna på 1,3 

miljoner euro som landskapsregeringen gick in för att i princip kompensera 

genom att inte genomföra de minskningar i landskapsandelarna med 1,5 mil-

joner som tidigare hade aviserats.  

Hörande till det här ärendet kan vi alla konstatera att kommunerna har 

satt sina skattesatser för 2017 och de farhågor om att kommunerna skulle 

höja skatterna inte har blivit så utan tvärtom bibehåller kommunerna skatte-

satserna ungefär som tidigare och sänker dem totalt sett lite grann. De små 

skattesänkningar som kommunerna genomför kan läggas till dessa åtgärder 

som påverkar den enskilde skattebetalaren i en positiv riktning. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Konkurresraftsavalet strävar till att sänka skattetrycket något för att få 

fart på tillväxten i Finland och vi har haft samma ambition på Åland.  

Vill problematisera det som finansministern var inne på att det finns 

en risk när man inte kompenserar kommunerna med det inkomstbort-

fall som det innebär, att kommunerna på lång sikt blir tvingade till att 

höja kommunalskatten.  Därför är det viktigt att man granskar den kal-

kyl landskapsregeringen har gjort där man bl.a. menar att kommunerna 

skulle få in 300 000 extra i samfundsskatter, vad baserar man kalkylen 

på? Att vi inte ytterligare ser att kommunernas samfundsskatter kanske 

inte stiger med 300 000 och att vi ytterligare tvingar dem till kommu-

nalskattehöjningar framöver. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Vi får öppet och ärligt säga att kalkylerna baseras på de un-

derlag som legat till grund för beräkningarna på rikshåll när man tog 

fram konkurrenskraftspaketet. Vi har försökt att göra bedömningar och 

applicera det på åländska förhållanden, vi levererar material till finans- 

och näringsutskottet som behandlar frågorna via budgeten, egentligen 

samma frågor så de kommer att få ta del av finansavdelningens kalkyler. 
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Man måste berömma att det ger en effekt. Det är oerhört svårt att på 

förhand veta exakt hur mycket mera vinster företaget kommer att gene-

rera och den vägen betala mera samfundsskatt. Det finns givetvis en 

osäkerhet. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Från kommunernas sida har man varit tveksamma till kalkylerna, kan 

man faktiskt lita på att de faller ut på det sättet. Det vi vet med säkerhet 

är att 1,3 miljoner kommer man att bli av med men det kan eventuellt bli 

mera beroende på hur möjligheterna att minska personalkostnaderna 

och eventuellt ökade samfundsskatter faller ut. Det är viktigt att man 

har det bakom örat för att man inte ska uppnå den effekt som vi under 

förra mandatperioden var ganska eniga om med finansministern, att vi 

inte ska sänka landskapsandelarna och få en höjd kommunalskatt som 

effekt och höja skattetrycket på Åland, då blir konkurrenskraftsavtalets 

implementering på Åland direkt kontraproduktivt. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Sant, men man måste komma ihåg att hela grunden för för-

slaget är att få hjulen i rullning både i Finland och på Åland. Det betyder 

att företagen ska kunna expandera, anställa mera människor, skatteka-

kan ska bli större. Vi måste våga tro på att skattepolitik ger effekter, det 

är vi eniga om och den diskussionen har vi fört tidigare. Avdrag kan ge 

positiva effekter, det ska skapa mera arbetsplatser i Finland och för-

hoppningen är att det också skapas mera arbetsplatser på Åland. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack talman! Minister Perämaa vet att förhandlingar om den kommu-

nala sektorns arbetsmarknadsavtal, Akta huvuddelen av de anställda, 

pågår som bäst och då är detta skrivet mer som att man ska ta för givet 

att vi kommer att få en exakt modell av det finska avtalet. Det är ett an-

tagande som landskapsregeringen har gjort men som ministerns sade är 

det svårt att uppskatta effekterna i övrigt för att se vad som kommer.  

När landskapsregeringen framställer sänkningen av landskapsande-

larna och den uteblivna kompensationen för den faktiska nettominsk-

ningen som drabbar den lokala kassan som om det skulle ha skett i sam-

råd, är det inte trots kommunernas invändningar som kanske borde 

vara det rätta. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! En sådan formulering är helt korrekt. Kommunerna har sä-

kerligen som utgångspunkt att man skulle kompensera skatteavdragen 

fullt ut och inte sänka landskapsandelarna, bibehålla dem på tidigare 

nivå. Men å andra sidan har landskapsregeringen sagt att kommunerna 

får vara med och ta en del av bördan för de inbesparingar som ska ge-

nomföras. Formuleringen ”i samråd” har kommit till för att landskaps-

regeringen har samrått med kommunerna och gett beskedet via två 

samråd där vi först hade ett annat förslag, hörde på kommunerna och 

kom fram till detta förslag och nu genomförs det. Samråd har skett men 
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det vore fel att säga att kommunerna tycker att det här är det allra bästa 

men vi lade ändå ett bättre förslag än det ursprungliga enligt kommu-

nerna. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack för förtydligandet. Ordvändningen kunde vara annorlunda med 

tanke på kommunernas grundinställning att saker och ting borde komp-

enseras. I det kommunala livet representerar jag en kommun som har 

andra finansiella förutsättningar än de flesta men trots det är det hel-

heten som ska räknas.  

Vill ta upp företagaravdraget, låt mig påstå att det är med ett slag i 

luften för den betydelse som aviseras bl.a. i remissdebatten om budgeten 

för nästa år är ett slag som inte kommer att ge effekt. Den typen av före-

tagare, bolag som skulle uppvisa förvärvsinkomster att det skulle ha nå-

gon egentlig betydelse, tillåt mig tvivla att det har någon effekt. Där 

kunde landskapsregeringen ha tagit ett större grepp om saken. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Beroende hur det går med SOTE-diskussionen och vilka av-

dragsmöjligheter vi har i framtiden, kan inte gå in på den i en replikväx-

ling. I grunden är ett småföretagaravdrag en god sak och vi borde vara 

mera framåtsyftande i den egna lagstiftningen och möjligen i framtiden 

vara lite mera aktiva. Det är inte fråga om så mycket pengar för de en-

skilda småföretagen men hela paketet har ändå, bedömer vi en psykolo-

gisk effekt på hela ekonomiska näringslivssituationen i Finland och för-

hoppningsvis också på Åland. Som paket måste det betraktas som något 

positivt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, fru talman! Tack för ett intressant anförande. Det som slår mig 

när jag läser förslaget är att man hela tiden skriver att det är på samma 

sätt som i riket, ni var inte tvungna att skriva det exakt så. I riket har vi 

en regering som består av samlingspartiet, centern och sannfinländarna, 

betyder det nu plötsligt att idag tycker ni om sannfinländarnas politik? 

Talmannen 

Talmannen påpekar igen att replikskiftet bör rikta sig till huvudanförandets 

substantiella innehåll.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Blir tvungen att komma in på det som anfördes. Så länge 

sannfinländarna för en politik som höjer konkurrenskraften i landet och 

vi kan föra en motsvarande politik på Åland där man sänker skatten för 

innevånarna istället för att införa en båtskatt kan jag faktiskt fördra 

även en sannfinländsk politik. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, fru talman! Varför har ni exakt citerat eurobeloppen, procenten, 

avdragsbeloppet osv. i detalj kopierat oberoende vem som lagt fram? 
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Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det är en oerhört intressant diskussion och vi borde föra 

mera skattepolitiska diskussioner här. Skulle gärna ha sett att kommu-

nalskatteavdrag kunde ha genomförts tidigare på det här området. Just i 

detta specifika fall har vi sagt att vi ska genomföra samma eller motsva-

rande åtgärder på rikshåll. Det har vi sagt åt arbetsmarknadsparterna, 

det är ingången i de avtalsförhandlingar som pågår nu och då blir det 

mera logiskt och förståeligt om vi från vår sida går in för det vi har sagt. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl John Holmberg 

Tack, fru talman! Ändringar i skattelagstiftningen 2017 är givetvis mycket po-

sitivt för hela samhället. Syftet mot en ökad tillväxt är självklart. Pensionärer, 

låginkomsttagare, företagare många kommer att dra nytta av detta. Köpkraf-

ten ökar när det blir mer pengar i plånboken och hjulen börjar snurra ännu 

lite fortare, vilket snabbt kommer att smitta av sig och skapa en positiv trend 

i sig. Huvudsyftet att öka konkurrenskraften, vilket på sikt kommer att gene-

rera fler direkta arbetsplatser och större skatteintäkter. I Finlands går det just 

nu att hitta flera positiva signaler från den finska ekonomin och en förbätt-

ring av konkurrenskraften kommer att förbättra vardagen ytterligare. Givet-

vis är det ytterst viktigt att Åland inte hamnar i en negativ konkurrenssituat-

ion gentemot Finland. 

Idag har vi nåtts av den fantastiska nyheten att Viking Line beställer nytt 

tonnage. Givetvis är ett företag som t.ex. Viking Line helt beroende av att 

köpkraften är god. Hela åtgärdens syfte är att öka den totala skattekakan, ge-

nom att förbättra efterfrågan, företagandet och antalet arbetsplatser. 

Ltl Göte Winé 

Tack, fru talman! Det diskuteras ofta att köpkraften bli starkare. Det är för-

bättringar för den enskilde ålänningen, även att hjulen kommer att snurra. 

Reagerade när man pratar om att arbetstagaren ska ta över ansvaret för den 

kostnad som tidigare har varit på arbetsgivaren, istället kompenseras arbets-

tagaren med minskade skatter och avdrag, vilket innebär mindre skatt för 

kommunerna. När man lyssnar på politiker tycker de att avdrag är bra, det 

får hjulen att rulla, det stärker näringslivet. Glöm inte att det minskar kom-

munernas skattekraft och därmed service till invånarna. 

Jag har själv sagt att kommunerna ska ta ett större ekonomiskt ansvar, de 

ska inte vara beroende av landskapsregeringen. Vi har pratat om landskaps-

andelarna och arbetet med reformen och under våren kom ändringar genom 

att man märkte att SOTE-reformen tagit fart och vad det får för innebörd för 

våra åländska kommuner. 

Avdraget för småföretagarna är bra men däremot har vi en del att se på hur 

man kan hjälpa dem framförallt vad det finns för andra skattelagar. Mycket 

av de ändringar man har gjort i skattelagstiftningen i riket är för stora företa-

gare, våra småföretagare kommer i kläm genom den rapportering som krävs. 

En hälsning till finansministern, här måste man våga se på hur man stöttar 

det. All rapportering som ska göras, det har blivit betydligt mer administra-

tivt i dagens läge. 
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Ser vi på lagförslaget så har ekonomiskt svaga kommuner en utmaning 

idag att klara ekonomin och den service som följer med den. Här tar man en 

lag men vi vet inte vad det blir för konsekvens i respektive kommun. Vi får en 

summa vad det sparar in för kommunerna. I min kommun har vi minskade 

utgifter på semesterersättning på 40 000 euro men vi vet inte vad avdraget 

blir för oss och har inte heller möjlighet att titta och räkna på vad det blir. Är 

det hållbart att vi idag har kommuner som är så känsliga för förändringar att 

vi inte vet om vi klarar av detta? 

Med dessa ändringar som är bra för den enskilda individen men vi har inte 

tillräckligt starka kommuner för att klara av det. Vi ser kommuner idag som 

sänker skatten trots den osäkerhet vi har för framtiden, det är bara att gratu-

lera invånarna och politikerna i kommunerna. Sedan har vi kommuner som 

funderar om de klarar av de lagstadgade detta år eller måste vi höja skatten.  

Med all respekt till regeringen när vi går vidare med lagförslaget och man 

pratar om ett ökat ekonomiskt ansvar så måste en kommunreform komma. 

Visst är det bra med kamp och tävling mellan kommunerna som man gärna 

pratar om. Med denna lagändring befarar jag att det kan bli en större skill-

nad, nu skiljer det tre skatteprocent mellan kommunerna på Åland och det 

anser jag att inte är ett likvärdigt Åland vi har idag. Det börjar bli för stora 

skillnader och det är något som drabbar den enskilde kommuninnevånaren. 

Har hela tiden sagt att kommunerna ska ta ett större ekonomiskt ansvar 

och det gör man genom att man inte blir kompenserade för minskningen, 

men då måste vi också se vad vi gör i kommunreformsfrågan. Det är de 

mindre kommunerna som tar allt mera stryk. Finansministern sade att kom-

munförbundet har sagt att detta förslag är bättre än det ursprungliga. Jag 

kommer att ta det vidare för i så fall gör inte kommunförbundet sitt jobb ge-

nom att prata för alla kommuners möjlighet, då följer man de stora elefanter-

na och ser vad de vill och glömmer de mindre kommunerna. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Tack, fru talman! Vill återigen säga att hela avsikten med förändringar-

na som helhet där man ska öka konkurrenskraften i Finland och samma 

behov har vi på Åland, ska leda till att skattekakan växer och flera per-

soner kommer i arbete. Ett kortsiktigt bortfall i skatteintäkter ska leda 

till ökade skatteintäkter på sikt vilket är grundmålsättningen med pake-

tet.  

Ltl Winé nämnde helt korrekt och riktigt att SOTE, landskapsandels-

reformen skapar en osäkerhet i kommunerna för det är t.o.m. svårt för 

landskapsregeringen att hålla reda på alla reformer och hur de bitarna 

ska passa in i varandra. Har återigen kallat kommunerna till samråd för 

att informera dem om SOTE-diskussionerna med Finlands regering. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, talman! Det är bra att man diskuterar och informerar kommuner-

na. De mindre kommunerna har inte samma möjlighet som större 

kommuner att ta reda på vad som händer och sker. Ser vi på de små 

kommunerna är jag tvivelaktig på om vi kommer att ta del av det eller 

blir det de större kommunerna som får fler skattebetalare, vem gynnar 

det?  På Åland har vi en låg arbetslöshet. Vi måste titta på hur vi får ut 

de arbetslösa i sysselsättning mer än att vi minskar på skatten och däri-
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genom tror att det kommer flera arbetsplatser. Det här är ett stort kon-

kurrenskraftspaket och vi har bara sett steg ett ännu, men steg ett kan 

bli kostsamt för de mindre kommunerna. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Mycket som ltl Winé säger är klokt och det finns farhågor 

hur kommunerna kan tackla förändringarna som föreslås beroende på 

hur stor kommunen är. Vill tydligt säga att den här lagframställningen 

och konkurrenskraftspaketet inte är ett inlägg i kommunstrukturdis-

kussionen från landskapsregeringens sida utan ett paket som ska höja 

konkurrenskraften för Åland som helhet. 

Några ord om småföretagare och administrationen, byråkratin det är 

ett viktigt ämne för landskapsregeringen som tur är har vi en synnerlig-

en duktig näringsminister som ansvarar för småföretagarfrågorna och 

jag vet att arbetet pågår. Det är en intressant fråga för landskapsrege-

ringen att minska byråkratin också för småföretagare. 

Ltl Göte Winé, replik  

Fru talman! Håller med om att vi har en duktig näringsminister. Däre-

mot har jag förstått när jag pratat med småföretagare att den ökade by-

råkratin är genom skattelagar och skatteförändringar. Har inte heller 

menat att det är något medel för en kommunreform. Som ledamot i en 

kommun på Åland vill jag att ska vi gå vidare och öka det ekonomiska 

ansvarstagandet. Ska kommunerna ta ett större ansvar måste det 

komma en kommunreform. Nu ser vi att de starka, större kommunerna 

har råd och möjlighet att titta på skattesänkning medan vi andra funde-

rar hur vi ska klara av det vi gör idag utan att höja skatten, vi har redan 

högst på Åland. Det är inte längre likvärdigt på Åland genom att vi har 

så stor skillnad mellan våra kommuner. Vi måste få ekonomiskt starkare 

kommuner. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack talman! Ltl Winé tar varje chans att diskutera kommunstrukturen 

och den här gången blev det malplacerat men dock tvungen att kom-

mentera ledamotens konklusioner. Ledamoten vet att det normala är att 

detta parlament besluter om avdrag som drabbar kommunerna i och 

med att vi urholkar kommunernas skattebas. Därmed har det alltid varit 

en modell för detta lagting att kompensera kommunerna för skattebort-

fallet. Det är något som har hänt i den förda regeringspolitiken när den 

uteblivna kompensationen föreslås ånyo. Ltl Winé ni stöder en land-

skapsregering som för den här typen av politik som i första hand drab-

bar de små kommunerna. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack. Ltl Jansson säger att det är malplacerat, det är det inte, kommu-

nerna måste ta ett större ekonomiskt ansvar för vi ser idag var land-

skapets budget är och vi måste göra något. Den här regeringen kompen-

serar inte avdrag, jag har suttit med i tidigare regeringskonstellationer 

där man beslutat att inte ersätta avdrag, där håller jag inte riktigt med. 



  

526 

Att jag skulle ta varje chans att debattera en kommunreform stämmer 

inte. När man gör så här och man ser vart politiken i Finland går då 

måste vi också göra något åt våra kommuner för det här är inte hållbart. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack talman! Ledamoten talar med dubbel tunga. Å ena sidan klagar 

han på att vi straffar kommunerna för hårt, å andra sidan borde kom-

munerna ta större ekonomiskt ansvar. Faktum är att detta lagting ge-

nom alla tider har sett till att kommunernas faktiska, relativa skattesats 

är oerhört låg för invånarna. Den ligger någonstans mellan 10-12 pro-

cent beroende på var på Åland man bor och beroende på hur kommu-

ninvånarens vardag ser ut med resekostnads- och sjukkostnadsavdrag 

osv. Kommunerna tar sannerligen redan ett stort ansvar genom att vi 

har en skattepolitik som ska gynna den enskilde, vilket är bra regional-

politiskt. Att sedan begära att våra småkommuner ska ta ett ytterligare 

ansvar på det sätt som föreslås nu, sammantaget med Ålandsbudgeten 

och förslaget tycker centern är fel, det drabbar just den typen av kom-

mun som ltl Winé representerar. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack talman! Det drabbar den kommunen jag representerar. Det kom-

mer det att göra vart eviga beslut vi tar så länge vi inte våga se ändringar 

i strukturen. Man säger att det gynnar den enskilde invånaren vilket jag 

inte håller med om, kommunstruktur idag gynnar inte våra invånare. 

Det gynnar mer kommunerna och de förtroendevalda för att vi ska ha 

mer makt istället för att verkligen se vad vi erbjuder för service idag. Ltl 

Jansson säger själv att det är bra för vi har en låg skattekraft för den en-

skilde individen. Har vi en bra service i våra kommuner och tillräcklig 

skattekraft, den frågan måste vi också ställa. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Stephan Toivonen 

Tack, fru talman! Ärade ledamöter, bästa regering. Har inget förberett tal, 

hade förväntat mig att få höra en massa intressanta tal kring fördelningspoli-

tik när vi har skattelagar på gång. 

Minister Perämaa sade att ni hade lovat att införa motsvarande föränd-

ringar, ingenstans står det att det ska vara exakt samma förändringar. I varje 

punkt som vi läser när det gäller avdrag för inkomstens förvärvande, pens-

ionsinkomstavdrag osv. står det samma ändring föreslås av regeringen i riket. 

När ni andra säger att ni vill överta beskattningen, det är bara jag som är 

tveksam till att överta beskattningen, varför är det ingen debatt i den här frå-

gan?  

Regeringen som inte är ett till ett med regeringen i Finland har tagit exakt 

enligt nästan kommatecken, sedan finns det ingen som diskuterar det. Är 

mycket förvånad, varför ska man då försöka få över ännu mera beskattning? 

Som konkret exempel kan vi ta pensionsinkomstavdraget där det står att det 

höjs från 1,39 till 1,393 en väldigt stor förändring. 

Det talas också om minskningsprocenten som går från 54 till 51. Minsk-

ningsprocenten gör att man får en ganska hög marginalskatt, där föreslår jag 
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att minskningsprocenten ska minskas rejält så att vi inte får den höga margi-

nalskatten. Ärendet kommer till finansutskottet och det ska bli intressant se 

om vi kan få en debatt. 

Tydligen var kommunsammanslagningarna den viktiga frågan och inte 

skattesänkningarna. Det står att det är negativa effekter för kommunerna och 

där blir det intressant i utskottet att få höra hur kommunerna uppfattar det, 

om de faktiskt har de här fördelarna. Det är komplicerade saker. Som vi 

hörde får vi reda på landskapsregeringens kalkyler för inbesparingarna för att 

se om de passar ihop. Oerhört förvånad att det inte blev någon större debatt 

kring detta. 

Ltl Bert Häggblom 

Tack talman! Det är intressant det som ltl Göte Winé tog upp. Rättvisa mellan 

kommunerna kan aldrig nås före vi går in och gör en reform av samfunds-

skatten om man ser hur de flyter in till kommunerna, därför har vi så stor 

skillnad mellan uttaget på kommunalskatten. Statistiken som finns per no-

vember, tar Sund som exempel, kommunalskatteintäkterna för personer har 

ökat med 0,4 % medan det för samfundsskatten har ökat med 70 %, det hörs 

ju jättebra. Vet ni hur mycket Sund har fått in på hela året i samfundsskatt, 

45 000 euro. 

Går vi till grannkommunen Saltvik där har personskatterna ökat med 1,7 % 

men där har man ökat samfundsskatten med 95 %, får 1,1 miljoner euro. Det 

ska jämföras med Sund som har 45 000 euro. Det är klart att det inte blir 

rättvisa när man har denna fördelning i landskapet. I Jomala har personskat-

teintäkterna ökat med 2,8 % och samfundsskatten med 59,7  %, där får man 

1,6 miljoner euro i samfundsskatt. I Finström har personskatterna minskat 

t.o.m. november med 0,8 %. Samfundsskatten hörs bra den har ökat med 43 

%, 721 000 euro. 

Har alltid haft en käpphäst att vi ska fördela det lika mellan alla invånare 

på Åland. Saltviks invånarantal har varit 6,5 % och man har fått samfunds-

skatten utgående från det. Skulle man göra en omfördelning av det skulle det 

bli en rättvisa på hela Åland, den som drabbas är Mariehamn som alltid haft 

de största samfundsskatterna. Det har också göra med den fördelningspolitik 

man har på landskapsandelarna som man då måste titta på. Hur ska man 

göra det för det drabbar där också? 

Här är problemen om detta parlament vill ha rättvisa. Socialdemokraterna, 

dit Göte Winé hör, har suttit länge i regeringen och har man gjort något åt 

det? Nej, ingen annan heller har gjort något åt det. Om man vill ha rättvisa 

och ser till att kommunerna jobbar på samma villkor ska man göra det. 

Sundsborna är inte sämre företagare men man har inte företagen på rätt sida 

om gränsen. Chipsfabriken ligger på gränsen till Sund men det är Saltvik som 

får intäkterna. Det är tur för Saltvik och otur för Sund. Vill påstå att banker, 

försäkringsbolag och rederier i Mariehamn är uppbyggda av alla ålänningar, 

inte är det Mariehamn som har byggt upp det. Om man vill införa en rättvisa 

måste man titta på samfundsskattereformen. Det kanske är sista året vi dis-

kuterar skattepolitik eftersom Finland håller på vittra sönder hela vår själv-

styrelse med hälso- och sjukvårdsreformen. Sedan kanske vi diskuterar en - 

två procent kommunalskattesatser, hela självstyrelsen är i gungning.  

Vill ha en debatt om samfundsskatten, vad anser ni? Titta över er egen 

kommun och titta på rättvisa över hela Åland då skulle vi kanske komma ner i 
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skatteprocenten och inte diskutera sammanslagningar för att få det att gå 

ihop, här ligger problemet. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Ltl Bert Häggblom har helt rätt i att samfundsskatterna ska 

fördelas mera jämt över hela Åland i framtiden. Det finns duktiga före-

tagare i precis alla kommuner men sedan är det en slump var större fö-

retag har etablerat sig. Det har jobbats hårt för att de ska etablera sig på 

en viss ort men ändå finns det ett visst mått av slump.  

I frågan om chipsfabriken jobbade hela Åland för att vi skulle ha kvar 

en chipsfabrik just i Saltvik. Som tur är ligger landskapsregeringen ste-

get före. Det nya landskapsandelssystemet som varit på remiss där 

kommer samfundsskatten att utgöra en del av intäktsbalanseringen för 

kommunerna så rättvisan kommer att ske fr.o.m. 1.1 2018. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack talman! Där ser jag diskrepansen att försöka göra det med land-

skapsandelarna. Det slår snett för det beror på om ett företag går bra el-

ler dåligt då kan det slå ut en kommun och då blir landskapsandelarna 

fel. Skulle man ha samma nyckel hela tiden för samfundsskatten för 

Åland skulle man aldrig få instabiliteten i systemet.  

Näringspolitik har många motiverat med att samfundsskatten ska 

vara per kommun. I ärlighetens namn är det landskapsregeringen och 

tidigare landskapsstyrelsen som har fört näringspolitiken och gett ut lån 

och bidrag, inte är det enskilda kommuner som har gjort det. Man har 

gjort vissa industriområden men det är också med stöd av landskapet. 

Skulle helst se att man skulle se på samfundsskattereformen, om det 

finns stöd för det, vet inte ens om det finns stöd i detta parlament.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Att se på samfundsskattenyckeln är sin sak, men den mot-

svarande effekten kommer vi att få i och med det nya landskapsandels-

systemet, det kommer att vara utformat så att intäkterna ska utjämnas. 

Gällande samfundsskatten betyder det att om någon kommun får väldigt 

höga samfundskatter kommer det att påverka på landskapsandelarna så 

att de kommer till godo för det kommuner, Sund som nämnts här där 

det finns väldigt duktiga människor men samfundsskatten är lite lägre. 

De här mekanismerna finns inbyggd i det nya landskapsandelssystemet 

och därför är det oerhört viktigt att vi får det i hamn. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack talman! Det är bra att man tittar på det. Det är instabilitet i land-

skapsandelarna för de är per år. Går det dåligt för företaget som har 

gjort samfundsintäkter till den kommunen så kommer den kommunen 

att drabbas enormt hårt. Låt oss säga att ett bolag som haft mycket skat-

teintäkter flyttar från kommunen, eller ett rederi som gör en fartygsbe-

ställning och får massor med avdrag då faller också samfundsskatterna 

bort. Det blir en instabilitet i landskapsandelssystemet i förhållande till 

om man skulle slå ut det över hela landskapet, en samfundsskattenyckel. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Göte Winé, replik  

Tack! Tur för Saltvik, otur för Sund det var det första min salige far lärde 

mig, men då rörde det sig om derby på Rangsby stadium och inte vår 

samfundsskattepolitik. 

Ltl Häggblom frågade vad har socialdemokraterna gjort för att för-

ändra skattepolitiken kring samfundsskatten? Under förra regeringen 

när Roger Nordlund var finansminister var jag den som pratade ganska 

hårt kring att man behövde få in skattekraften när man räknar land-

skapsandelarna. Vad har kommunerna för skattekraft, även diskuterade 

en mer solidarisk tanke kring landskapsandelarna och det vill jag tacka 

den tidigare finansministern för. Han lyssnade och tog in det i tänket för 

att man såg att det är den vägen man vill vandra. Vi har nog varit med, 

men vi har suttit i regeringen så vi har jobbat inom regeringen för att 

försöka förändra. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Talman! Jag fick inget svar på om ltl Winé är villig att ändra samfunds-

skattenyckeln eller har man sett systemet med landskapsandelar till fyl-

lest? 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack talman! Jag är beredd att se över det om landskapsregeringen be-

reder det. Det är en hel del vi kan se över med samfundsskatten som inte 

stämmer idag. En företagare i Sund frågade vart han egentligen betalar 

min samfundsskatt, genom att man ser var arbetsplatserna är. De tog 

som exempel ett byggföretag, hur mycket blir kvar i den egna kommu-

nen och var är det? Personen var till skattebyrån och fick inget bra svar, 

då måste man börja titta hur vi ska göra och hur vi ska förbättra. Om det 

blir en landskapsandelsförändring kommer man att få ett mera solida-

riskt tänk mellan kommunerna och då kanske man inte behöver se över 

nyckeln. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack talman! Uppfattar att jag fick ett visst stöd att titta över det. Man 

ska också veta att varje kommun behöver titta över att man verkligen får 

samfundsskatten. Saltvik blev av med sin under många år för att man 

hade postnumret i Godby fast man bor i Saltvik, där har det betalats till 

fel kommun. Samma sak med Lemland och Mariehamn, vissa har gått 

till Mariehamn fast de ska gå till Lemland. Det har varit ett fel i systemet 

eftersom vi har samma postnummer fast i olika kommuner. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Nordlund 

Tack, fru talman! Stöder det som ltl Bert Häggblom framförde när det gällde 

samfundsskatten. Systemet har varit bra om man tittar på det historiskt. I 

och med att de övriga delarna av landskapsandelssystemet har urvattnats nu 

och även tidigare har det uppstått en obalans i systemet där de som har till-

gång till samfundsskatterna har kommit i en bättre position än de övriga 

kommunerna i landskapet. Samtidigt är det som minister Perämaa sade att 

det kommer att balanseras upp om det kommer ett nytt system från 2018. 
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Det som skulle vara skäligt i diskussionen är att landskapsregeringen och 

finansminister Perämaa anger motiven varför man lägger fram en sådan hel-

hetslösning som de facto får den effekten som ltl Göte Winé, Harry Jansson 

och flera andra har sagt att de små och svaga kommunerna får det jobbigare 

än tidigare. Systemet som läggs fram, helhetslösningen är till fördel för de 

starka kommunerna på Åland. Det finnas skäl för landskapsregeringen och 

minister Perämaa att ange vad motiven är och varför man gör det? De facto är 

det landskapsregeringen som sitter på alla redskap och kan se till att man ba-

lanserar om man har den politiska viljan. Det skulle vara en renlighetsfråga 

att man anger varför man gör på detta sätt. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det viktigaste i hela processen i frågan om finansiering av 

kommunal verksamhet är den landskapsandelsreform som inleddes un-

der ltl Nordlunds ministerperiod och senaste regeringsperiod. Den re-

formen ska råda bot på orättvisor gällande samfundsskatten. Den re-

formen kommer till om drygt ett år och det som sker fram till dess så 

kommer på sikt inte att ha den avgörande betydelsen på något sätt. Alla 

kommuner har varit väl involverade i den diskussionen, alla siktar nog 

mot det målet. Sedan blir det förstås diskussion om hur mycket man 

laddar in i det systemet men huvudmålet ligger där. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Tack! Det är bra att det kommer från 1.1 2018. Samtidigt vet minister 

Perämaa, jag och alla andra här att vi lever i en väldigt osäker tid. SOTE-

reformen och alla dess konsekvenser vi inte kan överblicka så är frågan 

om man ska komma med ett nytt landskapsandelssystem ett år och 

nästa år ska vi gå ner till två procent skatt på Åland eller likande om det 

värsta scenariot förverkligas. Det finns orsak att ha en övergripande 

strategisk diskussion om vad som är klokast att göra framöver men det 

får vi ta i ett annat sammanhang. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Den frågan är för stor att ta här idag men ska absolut tas. 

Nog kvittar en kompensation med en inbesparing i landskapsandelar, 

det slår olika på olika kommuner det är ett faktum. Det kom vi fram till 

efter två samråd med kommunerna där man ändå uppfattade denna va-

riant bättre än det första förslaget som skulle ha slagit mot andra kom-

muner på annat sätt. Detta förslag uppfattades som bättre och det är 

klart att landskapsregeringen går in i samråd för att lyssna på kommu-

nerna, det betyder väldigt mycket. Grunden med förslaget är ändå att 

skattekakan ska växa, det ska ske tillväxt och skatteintäkterna ska öka, 

det är det centrala som behöver diskuteras. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Vi är alla överens om att det viktigaste för Åland är att den 

totala skattekraften ökar så att vi kan upprätthålla välfärden. Det är fel 

av landskapsregeringen att säga att kommunerna har varit med och valt 

detta. Har haft förmånen att sitta med och lyssna på kommunförbundet 

i frågan och det var verkligen ingen vacker beskrivning vi fick över hur 

processen har varit. Man skulle kunna säga en hel del men det väntar jag 
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med till ett annat sammanhang. Kommunerna är väldigt kritiska till att 

det egentligen inte har varit något samråd i dess rätta mening i sam-

manhangen och man har hamnat att välja mellan pest och kolera. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson 

Tack talman! Ltl Häggbloms tankar om samfundsskatten är något vi måste 

återkomma till i ett större sammanhang. Det är självklart att man tittar över 

systemet på alla sätt hur vi ska fördela de samlade intäkterna för Åland. Vi 

måste komma ihåg att styrkan i det åländska samhället har varit att kommu-

nerna faktiskt har velat vara aktiva för att dra till sig företag. Sänker man den 

egna potten, d.v.s. det som man kan få som ett ekonomiskt utfall av nya före-

tag då tar man också bort initiativkraften, urholkar den för att verkligen se till 

att företagen har det maximalt bra. 

Skulle inte Jomala ha agerat för något decennium sedan på ett exception-

ellt snabbt sätt så hade Åland tappat ett av våra viktigare företag inom hög-

teknologibranschen. Det visar att det behöver finnas kommunala enheter 

som har kraften och styrkan att snabbt agera på omvärldsförändringar. 

Det jag saknar i skatteförslaget är en större analys av följderna av det vi 

gör. Företagaravdraget har en mycket ringa effekt på både skattegivare och 

skattetagare. Det skulle ändå vara intressant att veta vad vi pratar om för an-

tal företag som har maximalt 10 000 euro i omsättning kommer att få upp-

skattningsvis 150 euro som positiv nettoeffekt. Hur många har vi som har 

upp till 100 000 euro där man faktiskt kan prata om någon tusenlapp bero-

ende på hur man har delat upp det mellan kapitalinkomst och förvärvsin-

komst ägarna emellan. Det skulle vara bra att ha lite större material att utgå 

ifrån när vi gör våra beslut i lagtinget. 

När det gäller helheten vill jag återkomma till att landskapsandelarna är 

ingenting annat än ren och skär regionalpolitik. Bästa vänner, det blir inte ro-

ligt att finansiera glesbygden på något annat sätt än via landskapsandelar i 

framtiden. Då kommer man naturligtvis att blottlägga på vilket sätt vi hittills 

har valt på Åland att se till att glesbygden har en välfärdsstruktur som vi kan 

vara glada och stolta över. Det är regionalpolitik när vi bestämmer hur myck-

et vi ska fördela ut över Åland. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack talman! Ltl Jansson frågade i sitt anförande vad jag har gjort för att 

få ändring på detta. Under hela mandatperioden har jag sagt att vi måste 

få kommunerna att ta ett större ansvar. Vi måste se hur skattekraftiga 

våra kommuner är. Skatteprocenten skiljer ganska mycket mellan 

kommunerna. Ska jag komma till finansministern med ett förslag så be-

höver jag veta vad jag vill dra ner på. Är det att minska inom gymnasial-

stadiet, inom ÅHS eller vill jag se förändringar inom våra kommunre-

former så att vi klarar av detta?  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack talman! Rekommenderar ltl Winé att påverka systemet för land-

skapsandelar. Vi har märkt hur det går att vara flexibla på olika sätt, att 

då se till att andelarna för 2017 skulle ha varit uppdelade på ett sådant 
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sätt att inte de mindre kommunerna får bära en oskälig börda. Det hade 

varit lätt åtgärdat att förverkliga.  

Med större ansvar för kommunerna, återigen har vi via skattepoliti-

ken där vi urholkar kommunala skattebasen valt att förändra deras möj-

lighet att agera, det måste ledamoten medge. Ledamoten anser även i ett 

tidigare replikskifte att den enskilde får det för bra tack vare vår politik, 

kommunen drabbas för mycket, då kunde ledamoten sagt att vi skulle 

dra bort vissa avdrag. 

Ltl Göte Winé, replik  

Har jag sagt att den enskilde medborgaren får det för bra? Det jag sagt 

är att vi genom avdraget höjer köpkraften för en viss grupp? Jag vill 

tacka ltl Jansson för det förtroende han har för mig som person. Att jag 

skulle kunna gå in och säga att nu vill jag att för vi den här skattepoliti-

ken, då får jag nog ändra min status hos regeringen. Däremot vet de att 

jag har mycket kunskap och erfarenhet men det hör inte till det finansi-

ella och skattepolitiken. Jag har åsikter och har haft det länge och vissa 

lyssnar, vissa lyssnar mindre men jag jobbar vidare med frågan. Jag vill 

säga vad lagen får för konsekvenser och har jag lyft upp olika saker som 

en diskussion och sagt att vi måste ta det men vi behöver också gå vi-

dare. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack talman! Ledamoten har valt att ställa sig bakom den förda rege-

ringspolitiken. Vi som representerar oppositionen måste få peka på 

svagheterna både i framställningen och i ledamotens egen politik, där 

ledamoten var kritisk till hur det slår mot kommunerna. Då kan inte vi 

göra annat än att erinra ledamoten om att detta är följderna av den 

förda politiken. I övrigt vill jag ge ledamoten rätt, ni besitter stor kun-

skap och kan bara önska er lycka till i det fortsatta regerandet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Ltl Harry Jansson sade att man bör kompensera 

landsbygden för skattesänkningarna, det är regionalpolitik i högsta 

grad. Ställer mig frågan om ledamot Harry Jansson anser att den kom-

mun som har haft möjlighet att sänka skatten, ledamotens egen kom-

mun, att han skulle arbeta för att landskapsandelarna minskar för den 

kommunen och höjs för andra landsbygdskommuner. Är det så jag ska 

tolka ledamot Harry Janssons tankar? 

Ltl Harry Jansson, replik 

När man är stor och stark gäller det att vara snäll och ödmjuk. För 

Jomalas del, även om vi inte ska prata kommunalpolitik här, är det 

självklart att Jomala tillhör de kommuner som kan ta ett större finansi-

ellt ansvar i vardagen än vad vi gör idag. Svaret är indirekt på ltl Carls-

sons fråga, ja. Vi som har det finansiellt bra bör vara med och tänka på 

helheten. Vi har något som heter solidaritet även på våra ålandsöar och 

då ska det även märkas i den kommunala politiken. Ser inget konstigt 

med det. Den ursprungliga KST-modellen bygger på en solidarisk finan-
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siering och slutar den med ett kommunalförbund innebär det en mer 

utgift för Jomala på 500 000 euro. Det visar i alla fall att den tidigare 

regeringen, senaste mandatperiod har haft solidariskt tänkande som ut-

gångspunkt. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Det är ett välkommet besked att centern ser att lands-

bygdskommunerna kan kompensera varandra, att det för en regionalpo-

litisk lösning när det kommer till landskapsandelarna. Ltl Jansson är 

inne för att omfördela inom landsbygden, att det finns möjlighet till att 

bedriva starkare regionalpolitik. 

Huvudfrågan att gå in och kompensera kommunerna för ändringar i 

skattelagstiftningen, har centern ändrat politisk linje i frågan? Tillsam-

mans med oss i förra regeringen var ltl Harry Jansson med och inte 

kompenserade kommunerna när det gällde sjukkostnadsavdraget, det är 

också skattepolitik. Har man ändrat sig nu när man sitter i opposition 

eller är det en ny politisk linjedragning vi ser från centern? 

Ltl Harry Jansson, replik 

Ltl Carlsson kan mycket väl kan erinra sig att sjukkostnadsavdraget un-

der förra mandatperioden och dess konsekvenser var en isolerad helhet, 

det gick att bedöma den i relation till de andra justeringarna som gjor-

des mellan landskapet och kommunerna. Här har vi ett mycket större 

paket där konkurrensskattekraftspaketets följder på Åland vet vi inte 

ännu idag. Vi vet på basen av landskapsregeringens tro att kommunerna 

drabbas med minus 1,3 miljoner 2017. Därmed har vi ytterligare urhol-

kat skattekraften på det sätt ltl Winé har sagt får följder för de små 

kommunerna. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Minister Mats Perämaa 

Fru talman! Det har målats upp en bild där det hävdas att statsmakten i sin 

välvilja nog kompenserar kommunerna fullt ut för effekterna av konkurrens-

kraftsavtalet medan landskapsregeringen inte gör detsamma. 

Vi har efter samråd valt modellen att inte minska i landskapsandelarna 

utan kvittar det mot nettoeffekterna av konkurrenskraftsavtalet på det sätt 

som har beskrivits här hur många gånger som helst. Staten kompenserar sina 

kommuner för konkurrenskraftsavtalet och skatteförlusterna. Därtill har sta-

ten lämnat en palett av åtgärder i statsandelarna som ger ett minus i sista än-

dan som vid en ytlig bedömning som gjorts vid finansavdelningen, ger unge-

fär motsvarande effekt i negativ riktning för kommunerna som genomförs 

här. Den goda fen som målas upp här, staten, har också för sin del gått in för 

att kommunerna får bära en viss del av bördan för att balansera ekonomin. 

Det är något vi kan redovisa för utskottet och har redan i viss mån berättat 

om det i samband med budgetdiskussionerna. 

Kommunerna, pest eller kolera? Jag har fått höra de diskussioner som up-

penbarligen har förts i finans- och näringsutskottet som torgfördes av förra 

finansministern, visst har jag full kunskap om att kommunerna inte är nöjda 

med det som landskapsregeringen föreslår. Det vore konstigt annars. Det blir 
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ett nettominus för kommunerna och en viss osäkerhet i hur skatteutfallet blir 

och kommunerna skulle ha varit nöjda med full kompensation där vi ännu 

skulle ha tagit riskerna för eventuella avvikelser i utfallet och inte gjort inbe-

sparingar på landskapsandelarna. Kommunerna är förstås inte nöjda med att 

vi aviserar att vi ska minska landskapsandelarna i och med den nya reformen. 

Kommunerna är inte nöjda med finansministern. 

Det här torde den förra finansministern Roger Nordlund väl känna till, 

som finansminister får man ofta ta den här rollen. Minns så väl under förra 

perioden när kommunerna hävdade att en basbeloppsjustering som skulle 

göras enligt lag som drabbade kommunerna negativt med mellan 2-3 miljo-

ner euro. Den dåvarande finansministern gjorde inte den justeringen och som 

jag minns hur det målades upp av kommunförbundet var inte finansminister 

Roger Nordlund vatten värd i den situationen. Det hör till politiken att den 

som genomför sådana åtgärder får ta del av kritiken. Jag och landskapsrege-

ringen står rakryggad och gör vårt arbete för att skapa en hållbar ekonomi på 

sikt. 

Landskapsregeringen hade ett samråd med kommunförbundet där jag som 

finansminisiter uttryckligen sade att det är ett förslag som finansministern 

har gett. Kommunerna var mycket missnöjda med hur vi skulle minska land-

skapsandelarna. Landskapsregeringen tog det till sig och diskuterade ett al-

ternativ som också dök upp i samband med att vi fick ta del av de totala effek-

terna i kommunalbeskattningen för kommunernas del beträffande konkur-

renskraftsavtalet. Vi hade ett informationstillfälle där vi sade att vi har bered-

skap att föreslå den andra varianten med en kvittning av den negativa effek-

ten i konkurrenskraftsavtalet kontra landskapsandelarna. Fel att säga att 

kommunerna tyckte att det var jättebra. Vi hade ytterligare ett samråd och 

det uttalades att även om det må vara pest eller kolera så var det som nu före-

läggs för lagtinget bättre än det första, om det nu var koleran eller pesten. 

Man kan vara missnöjd med att landskapsregeringen inte har lyssnat fullt 

ut, med att man haft för få samråd när vi hade två samt ett informationstill-

fälle. De facto måste landskapsregeringar till slut gå vidare och föreslå saker 

och ting för lagtinget och nu ligger förslaget så här. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Börjar med budgetdebatten vi hade tidigare när finansmi-

nister Mats Perämaa sade att konkurrensavtalet inte kan beaktas när det 

gäller inbesparingar i budgeten för 2017 eftersom det inte finns avtal 

undertecknat och det vore att föregripa processen om man räknade in 

den inbesparingen. Samtidigt pekar samma finansminister på förelig-

gande att kommunerna ska räkna med att konkurrenskraftsavtalet verk-

ligen träder i kraft när de gör upp sina budgetar medan landskapsrege-

ringen å andra sidan inte gör det. Varför så olika budskap om det gäller 

landskapet eller kommunerna? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Landskapsregeringen har makt över budgetförslaget för lag-

tinget och där har vi tydligt sagt att vi budgeterar minskningar i löne-

kostnader den dagen vi har ett avtal. Vi kan inte styra över hur kommu-

nerna lägger sina budgetar men vi har noterat att ett antal kommuner 

räknar med de här sakerna vilket vi har nåtts av det i den offentliga de-
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batten.  För att överhuvudtaget trovärdigt mena att kommunen ska bud-

getera för lönekostnadsminskningar måste landskapsregeringen lägga 

ett förslag om den andra delen i konkurrenskraftspaketet d.v.s. skatte-

sänkningarna. Därav blir det fullständigt logiskt vi gör det vi har sagt 

och kommunerna får förhoppningsvis ta del av ett helt paket i sista än-

dan. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Vissa svårigheter att följa det resonemanget. Vad det gäller konkurrens-

avtalet och de förhandlingar som ska göras här på Åland står det i för-

slaget att man inte kan föregripa den processen. Det har också sagts när 

det gäller landskapets egen årsbudget att man inte kan föregripa den 

processen. Samtidigt pekar man på att kommunerna kommer att få 

minskningar på 1,3 miljoner. Slutsumman av detta betyder egentligen 

att man talar med kluven tunga från finansministerns sida. Om man å 

ena sidan inte kan räkna med konkurrenskraftsavtalet för att det inte är 

i kraft, hur kan man då räkna med det å andra sidan? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Som jag betraktar det är det närmast struntprat. Det är 

självklart att det ligger i avtal också på den kommunala sektorn. Att man 

nu förhandlar för att ta den delen av konkurrenskraftspaketet, de avtals-

förhandlingarna sköts självständigt av kommunerna och då måste givet-

vis landskapsregeringen lägga det förslag som är den andra biten d.v.s. 

skattesänkningarna för kommuninvånarna i förlängningen. När det 

läggs ett paket som innehåller både löner och skatter kan man inte besk-

riva det utan att beskriva båda delarna. Hur skulle det ha sett ut om vi 

kommer med ett skattesänkningspaket, positivt i sig, när vi inte överhu-

vudtaget berör den centrala delen i konkurrenskraftsavtalet, d.v.s. löne-

reduceringarna också. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Tack, fru talman! En landskapsregering måste försöka vara rättvis. 

Landskapsandelssystemet är kanske det mest viktiga i det samman-

hanget när vi försöker skapa rättvisa runtomkring i vårt samhälle och 

lika förutsättningar för de lagstadgade verksamheterna som ligger män-

niskorna väldigt nära. 

Vi har fortfarande inte fått något svar på varför regeringen och fi-

nansminister Perämaa lägger ett förslag som de facto är mer fördelaktigt 

för de stora och starka kommunerna Mariehamn, Jomala osv. medan de 

små kommunerna Sund och skärgårdskommunerna drabbas mera i en 

tid som är tuff för alla kommuner med speciellt för de små. Landskaps-

regeringen behärskar alla komponenter i hela landskapsandelssystemet 

och kan justera dem om man vill. Varför har man inte velat göra det i 

det här förslaget? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Vi belyser en avgörande skillnad på hur landskapsregeringen bedriver 

politik och hur centern fastnar i ett enskilt år, ett enskilt förslag hur det 
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påverkar det lilla enskilda året inför att saker och ting ska reformeras. 

Landskapsregeringen ser kraften i att vi utökar konkurrenskraften här 

på Åland. Vi vidtar åtgärder på många håll för att bibehålla arbetsplat-

serna vi har gjort det via chipsfabriken på Orkla och nu vidtar vi den här 

åtgärden för att utöka skattekakan för att på sikt kunna åstadkomma att 

kommunerna blir mindre beroende av landskapsandelar. Det förvånar 

mig att centern är så fast bara i landskapsandelar och överhuvudtaget 

inte medverkar i den tillväxtpolitiska debatten som ändå andra för. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det var ett märkligt svar med tanke på det förslag vi be-

handlar är de facto för 2017, det gäller för regeringen och det gäller för 

centern. Minister Perämaa har själv sagt att från 2018 ska det vara ett 

helt nytt. Jag förstår inte argumentationen. Vi talar nu om hur vi ska få 

ett så bra och rättvist system som möjligt för 2017 och där besitter land-

skapsregeringen alla de komponenter som behövs för att kunna skapa 

den balansen. 

När man också är medveten om att landskapsregeringen har lagt fram 

ett eget budgetförslag som har ett överskott på 5,8 miljoner om man ska 

vara ärlig vilket vi bör vara, ärliga och transparenta. När man ser hur de 

små kommunerna ändå kämpar som vi fått bevis på från talarstolen. Jag 

tillåter mig fortfarande att fråga varför regeringen lägger fram ett så 

obalanserat förslag som är till stark fördel för de stora kommunerna 

som de facto kanske ändå har bättre möjlighet att klara sig själva med 

egen skattekraft. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Landskapsregeringen har haft samråd med kommunerna 

två gången, haft informationsmöten därutöver, lagt fram ett annat för-

slag som skulle fördelat bördorna på ett annat sätt. Även om det var pest 

och kolera så valde både Mariehamns stad och Ålands kommunförbund 

att föredra det förslag de inte var nöjda med. Den här landskapsrege-

ringen lyssnar på kommunerna i samrådet, de är till för det också. Skill-

naden är intressant mellan landskapsregeringen och de övriga majori-

tetspartierna i förhållande till oppositionen att det bara är landskapsan-

delarna som är det viktiga, d.v.s. bidragsdelen där den skattepolitiska 

tillväxtdiskussionen är den som borde genomsyra diskussionen här idag 

men den finns inte. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Nordlund 

Fru talman! Ursäkta att jag förlänger debatten men kan inte låta bli när fi-

nansminister Perämaa säger att den här landskapsregeringen lyssnar på 

kommunerna. Jag behöver inte hänvisa till gårdagens hörande i finans- och 

näringsutskottet, det är bara att hänvisa till offentliga uppgifter i media så har 

nog alla sett hur mycket landskapsregeringen lyssnar på kommunerna. De 

har från deras sida varit väldigt tydliga med att ingenting har fungerat det här 

året när det gäller den biten. Det har varit en ensidig information till kom-

munerna och sedan har man fått välja mellan två alternativ. Det är tråkigt för 
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landskapsregeringen skulle de facto ha haft utrymme för att kunna föra en 

mer solidarisk och bättre politik för kommunerna. 

Säger från mitt eget hjärta att det skulle ha varit skäl speciellt det här året 

2017 att göra det eftersom den här regeringen har som sin stora fråga kom-

munstrukturreformen. Det kan inte hjälpas men man får en väldigt stark 

känsla av att man lägger förslaget därför att ytterligare förstärka en bild av att 

kommunstrukturreformen behövs. Därför ger man mindre till de redan små 

och svaga kommunerna och mera till de starka. Det är den enda slutsatsen 

man kan dra när man försöker se på det objektivt.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det är intressant med debatt. Landskapsregeringen lade 

fram ett förslag till kommunerna, Mariehamns stad och kommunför-

bundet som uttryckligen inte var slutligen taget. Vi lyssnade på kommu-

nerna och vid ett informationstillfälle förde vi fram ett annat alternativ 

och hade ett samråd. Representanterna från alla 16 kommuner föredrog 

förslaget som nu läggs fram istället för det ursprungliga även om det 

kanske är pest eller kolera man tycker inte om det. Kom inte och säg att 

landskapsregeringen inte har lyssnat på kommunerna, det är precis vad 

vi har gjort. Säger det igen, under förra mandatperioden när finansmi-

nister Roger Nordlund inte basbeloppsjusterade landskapsandelarna 

vilket blev en förlust för nästan tre miljoner euro för kommunerna, då 

sade också kommunerna enhälligt, inte med de här orden men med den 

meningen att finansministern inte är vatten värd. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Vi får var och en ta ansvar för vår egen tid. Nu ansvarar mi-

nister Perämaa för den här tiden och framförallt för det förslag som 

läggs för 2017. Har fortfarande inte fått höra ett enda argument varför 

det skulle vara bra att ge de större och starka kommunerna en ännu 

bättre ställning än vad de små och svagare kommunerna har. Får jag ett 

bra argument ska jag ta det till mig och lyssna på det men det har jag 

ännu hört något sådant. Jag har bara hört en massa kringelikrokar om 

mina egna dåliga saker som jag har gjort i mitt tidigare liv. Kom med ett 

bra argument för det här förslaget. När det gäller att vi ska ha skatte-

kraft i samhället är vi alla hundra procent överens, så det behöver inte 

finansminister Perämaa lyfta upp igen. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Olika förslag slår olika för de olika kommunerna. Det finns 

alltid metoder att hitta förslag som gynnar den ena kommunen, den 

mindre eller den större på ett bättre eller sämre sätt. För att man ska 

kunna komma framåt i politiken bör man, vad gäller den kommunala 

sektorn också lyssna på kommunerna själva. Av två, som uppfattades 

som dåliga förslag valde man ut det ena. Även representanter för de små 

kommunerna föredrog det här alternativet. För att kunna komma 

framåt bör man lyssna till det. 

Jag tar ansvar för det som jag gör och har inga problem med det och 

ledamoten tog ansvar för sitt. Nu gäller det att komma framåt och till-

växtpotentialen är ändå det mest centrala i den här frågan. 
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Diskussionen är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget 

är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Remiss 

5 Ändrade avgiftsgrunder i vården 

Landskapsregeringens lagförslag LF 6/2016-2017 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Diskussion. 

Minister Wille Valve 

Talman! Det här är ett viktigt förslag som vi redan har ventilerat både i bud-

get- och spörsmålsdebatten och även bitvis i media. Det handlar förstås om 

ändrade avgiftsgrunder i vården. De mål vi uppnår här är att vi ökar självfi-

nansieringsgraden i organisationen ÅHS. Ett väldigt viktigt delmål i det ar-

bete som vi stakade ut i denna regerings första tilläggsbudget. Förstås är det 

en del av effektivering. Det är viktigt att komma ihåg att det vi gör är att vi 

stärker upp de grupper som identifierats som utsatta i det här fallet ensam-

försörjare, barn, barnfamiljer, barn och ungdomar. 

Det kan vara på sin plats att minnas att det nu är 25 år sedan FN:s general-

församling antog barnkonventionen. Det känns bra att här på Åland är inte 

texten bara tomma ord utan vi har verkligen gett effekt åt ex. artikel 24 om 

rätten till sjukvård. 

I övrigt finns vissa nyheter i form av ett uppdelat högkostnadsskydd som är 

inkomstbaserat. Vi gör även några små justeringar som har påkallats tidigare 

det handlar bl.a. om den viktiga principen om att organdonation ska vara av-

giftsfri. Den logiska frågan är förstås vad händer sedan? Avgiftssystemet av-

ses vara i kraft i ett år varefter det kommer att utvärderas. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Det var en väldigt kort presentation av förslaget. Jag skulle 

gärna ha hört mer om det resonemang som landskapsregeringen har 

fört t.ex. när man har förändrat åldersstrukturen, att man har höjt från 

tidigare 65 till 74 år. Vad är det för undersökningar och analyser som 

ligger bakom när man har gjort den förändringen? Hur mycket har man 

tittat på hur det kommer att påverka äldre kvinnor och speciellt på 

landsbygden som har en väldigt låg pension ur jämställdshetsperspek-

tiv? De analyserna skulle jag gärna ta del av. Även ett djupare resone-

mang varför siffrorna har blivit exakt så som de har blivit? Varför har 

det blivit 475 varför har det inte blivit 525 eller 600 euro? 

Minister Wille Valve, replik 

Tack, ltl Thörnroos. I beredningsarbetet har frågan utförligt analyserats 

och det har lett till att högkostnadsskyddet fick ett mellantak eftersom 

det bedömdes vara en ganska stor skillnad mellan det föreslagna hög-

kostnadsskyddet för över 75-åringar och det allmänna högkostnads-

skyddet på 475 euro. Därför infördes mellantaket som är 250 euro. När 

man resonerat kring jämställdhetskonsekvenser så har man landat i den 

slutsatsen att det generösa ur högkostnadsskyddet som omfattar hela 
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den äldre delen av vår befolkning kommer att stärka upp äldre kvinnor 

både på landsbygden och i staden i och med att i den delen av populat-

ionen är kvinnorna överrepresenterad, kvinnorna lever längre. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack! I den allmänna motiveringen finns ett helt stycke om undersök-

ning och vård av levande organdonatorer väldigt utförligt beskrivet och 

även med en omvärldsanalys. När det t.ex. rör sig om åldersförändring-

en för personer som är 65 och flyttas upp till 74 så finns ingen analys el-

ler resonemang i den allmänna motiveringen. Det är något jag saknar 

och det är väl meningen med den allmänna motiveringen att ge förtydli-

gande och föra ett resonemang hur man har tänkt. Min fråga igen, varför 

475 varför inte 600 euro? 

Minister Wille Valve, replik 

Det kan ligga något i det som vtm Thörnroos säger, här kunde man ha 

haft en fylligare beskrivning. I korthet är svaret att i beredningen har 

landskapsregeringen gjort den bedömningen att här finns en grupp 65 – 

74-åringar som har möjlighet att betala mera. Den betalningsförmågan 

är, den låter logisk när man säger den, direkt knuten till vilken inkomst 

man har. Därför föreslås åtgärder som skyddar de grupper som har en 

låg inkomst. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack talman! Från centern har vi under många års tid fört ett resonemang om 

inte barn och ungdomar under 18 år borde ha en kostnadsfri möjlighet att be-

söka hälso- och sjukvården. Vi har också resonerat kring specialsjukvården 

och tyckt att den väl kunde inberäknas i den. Vi är glada att landskapsrege-

ringen följer den linje som centern länge har förespråkat och går in för en 

förändring så att alla som har barn och ungdomar aldrig ska behöva fundera 

om man har möjlighet och råd att gå till hälsocentralen eller till en sjuk-

vårdsmottagning för att få en mindre åtgärd konstaterad. Det är bra och där 

stöder vi landskapsregeringen i det arbetet. 

Vi noterar också att landskapsregeringen har valt att höja gränsen till 21 år 

och vi ifrågasätter inte det heller, det finns säkert en klokskap i det även fast 

det inte framkommer ur allmänna motiveringen hur resonemanget har gått 

när man har valt att föra det så passa högt upp. 

Det vi saknar är ett utförligare resonemang dels kring jämställdhetssyn-

punkterna på lagförslaget och förhöjningen av gränsen från 65 till 74 år där 

jag i tidigare replikskifte hörde att svaret var att landskapsregeringen anser. 

Det är bra att landskapsregeringen anser, men det är också fint om land-

skapsregeringen har gjort en undersökning, har någon form av fakta att ba-

sera sitt ställningstagande på.  

Centern har sagt att i de ekonomiska tider som råder så är det klart att vi 

som är hyggligt friska och arbetar måste ta ett större ansvar och därför förstår 

vi också att avgifterna överlag behöver höjas. Det vi har frågetecken kring är 

den diskrepans som finns mellan landskapsregeringens regeringsprogram 

och det föreliggande budgetförslag för 2017. I regeringsprogrammet skriver 
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man att avgiftstäckningen bör vara tio procent. I budgetförslaget, som pro-

cessas i finans- och näringsutskottet, finns det en skrivning att procentsatsen 

är åtta komma något, minns inte exakt, från att tidigare har varit sju. Då vore 

det intressant att få veta om avgifterna ytterligare kommer att stiga och i så 

fall när kommer de att stiga? Med tanke på att det är en lag som har tagits 

fram hade det varit på sin plats om man avser att höja nästa år också att man 

skulle ha gjort det redan här och nu. Vi förstår och vi stöder i princip det som 

landskapsregeringen har kommit fram till.  

Vad avser den rent juridiska biten så är vi medvetna om att det är en bud-

getlag dvs. den träder i kraft från årets början innan den genomgått lag-

granskningskontrollen i Helsingfors. Där har vi ett frågetecken kring § 4 där 

landskapsregeringen skriver ”följande avgifter i högkostnadsskyddet om inte 

landskapsregeringen beslutar annat”. Dylika formuleringar brukar undvikas 

i lagparagrafer eftersom det kan råda en viss oklarhet om det kommer att 

gälla eller inte och att det är landskapsregeringen som kommer att kunna be-

sluta det. Vi vet att individens rättigheter och skyldigheter enligt grundlag ska 

finnas i lag, det ska inte vara upp till landskapsregeringens tyckande att göra 

si eller så.  

Förslaget från talmanssidan är att lagförslaget ska remitteras till finans- 

och näringsutskottet. Med beaktande av att finans- och näringsutskottet har 

väldigt mycket för tillfället så är det möjligt att vi kommer att efterhöra om 

något annat utskott kan processa detta. Jag aviserar att på finans- och nä-

ringsutskottets möte begära att lag- och kulturutskottet tar ställning till § 4 

och de skrivningar som finns där. Det är inte för att krångla utan för att sä-

kerställa att de ålänningar som berörs av detta med säkerhet ska veta att 

detta är korrekt. 

Det finns tvivel kring det med tanke på att det är en budgetlag. Ni förstår 

själva processen i det om lagstiftningen faller i en senare kontroll då blir det 

väldigt stora problem för den enskilda ålänningen. Med beaktande av det 

kommer jag att föreslå att det som beaktas som de lagklokas utskott i lag-

tinget, lag och kulturutskottet ska titta på lagstiftningen kring § 4. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Vtm Thörnroos resonerar kring jämställdhetsfrågan. Konstate-

rar att låginkomsttagare gynnas av det nya systemet. Är man folkpens-

ionär som många av de fattiga kvinnliga pensionärerna är erhåller man 

et lägre högkostnadsskydd i det här systemet. Alla individer oavsett ål-

der med låga inkomster får ett lägre höginkomstskydd. Där hittar man 

bl.a. deltidsarbetande kvinnor, kvinnor som lever på hemvårdsstöd och 

andra ekonomiskt svaga grupper. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson 

Tack, fru talman! När vi tillträdde i styrelsen för ÅHS visste vi att vi rätt om-

gående behövde tillsätta en arbetsgrupp som tittade över avgifterna inom 

ÅHS samt regleringar för högkostnadsskyddet, det som vi nu har framför oss 

i lagförslaget idag.  
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Ett övergripande mål för hälso- och sjukvården är att garantera en god till-

gänglighet samt främja det förebyggande arbetet och stärka folkhälsan. Det 

var det mottot vi alla tog med oss i vårt arbete i arbetsgruppen. 

Vi hade hela tiden för våra ögon att se till och tänka på de mest utsatt i 

samhället och till barn och ungdomars tillgång till god vård. Att söka hjälp 

ska aldrig vägas mot att man inte har råd. Vårt arbete i arbetsgruppen under-

lättades en hel del då arbetsgruppen före oss hade lagt ner en hel del arbete 

på att hitta och söka nya avgiftsgränser. För arbetsgruppen var det självklart 

att inte kasta allt detta arbete i papperskorgen för att påbörja samma arbets-

process på nytt så vi utgick mycket från deras grundläggande arbete. 

Vi konstaterade rätt snart, som tidigare arbetsgrupp, att genom att höja 

avgifterna allena klarade vi inte av att höja självfinansieringen speciellt 

mycket. Vi riktade in oss på att titta vidare på deras påbörjade förslag angå-

ende högkostnadstaket. Vi tittade givetvis på vad högkostnadsskydden ligger 

på i våra närregioner och försökte få en bild hur åldersstrukturen ser ut som 

nyttjar högkostnadsskyddet mest som det är idag. 

En del av arbetsgruppens förslag och resultat ser ni här i detta lagförslag. 

Det som är nytt från arbetsgruppens förlag är införande av två gränser för ett 

lägre högkostnadsskydd. För att ingen av ekonomiska skäl ska behöva avstå 

från vård införs ett inkomstbaserat högkostnadsskydd för de som vid senaste 

fastställda beskattning hade den sammanlagda beskattningsbara kapital- och 

förvärvsinkomsten i statsbeskattningen som understeg 14 000 euro. Den 

andra gränsen är om man har en statsbeskattning mellan 14 - 16 000 euro, 

det ger rätten till en 250 euros högkostnadsskydd. För alla andra mellan 20 

och 75 år är förslaget på högkostnadsskyddsgränsen 475 euro. 

Inom primärvården införs en avgiftsfrihet för barn- och ungdomar upp till 

20 år och för dessa höjs åldersgruppen då att gälla även för 20-åringar. Hög-

kostnadsskyddet sänks för barn och ungdomar till 100 euro. 

I arbetsgruppen diskuterade vi mycket om de familjer som kan drabbas ex-

tra hårt p.g.a. multisjuka eller handikappade barn. De familjerna är lyckligt-

vis rätt få men de belastas mycket och med mycket extra kostnader. De kan 

ofta inte jobba heltid utan väljer att jobba delvis eller inte alls för att kunna ta 

hand om sina barn. Därför kan nu ett familjetak eventuellt övervägas när av-

giftsförändringarna utvärderas under denna mandatperiod, vilket är bra. 

Med detta lagförslag når vi målen, vi ökar självfinansieringsgraden genom 

att öka intäkterna. Vi stärker barnfamiljerna och ensamförsörjarna, vi värnar 

om dem i samhället som har lägsta inkomster och pensioner. Detta högkost-

nadsskydd med trappsteg är viktigt för den sociala hållbarheten. 

Ltl Carina Aaltonen 

Fru talman! För socialdemokraterna är det viktigt att den offentligt finansi-

erade vården ska hålla låga avgifter. Det är för oss en ideologisk fråga. Vi är 

övertygade om att det är bättre med låga avgifter så att alla har råd att ta del 

av den samhällsservice som erbjuds, både i landskapet och i kommunerna. 

Den här regeringen, men även den förra, har insett att något måste göras för 

att minska landskapets kostnader och öka intäkterna för att kunna ha kvar 

den höga nivån på välfärd och hälso- och sjukvårdstjänster som vi är vana vid 

på Åland. 
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ÅHS budget är idag närmare 44 procent av landskapets budget. Kostnads-

utvecklingen måste hejdas annars hotas inte bara sjukvården utan också hela 

den åländska välfärden, därför är syftet med lagförslaget gott.  

Tanken är att både stärka Ålands hälso- och sjukvårds ekonomi men sam-

tidigt också införa ett förmånligare högkostnadsskydd för de patientgrupper 

där det ingår barn och ungdomar, barnfamiljer och ensamförsörjare. Det blir 

fler tak och förändrade gränser beroende på ålder om man är under 21 år, 

över 75 år och beroende av inkomst om man är mellan 21 och 75 år. 

Vi hoppas att det ska gå att administrera på ett smidigt och behändigt sätt 

både för patienter och inom ÅHS. 

Socialdemokraterna välkomnar i synnerhet sänkningen av högkostnads-

skyddet för barn och unga under 21 år. Vi tror också att införandet av ett hög-

kostnadsskydd baserat på inkomst kan gynna barnfamiljer. Det som inte 

finns med i lagförslaget, men som vi ser fram emot är ett familjetak där alla 

barn i familjen skulle ha ett gemensamt högkostnadsskydd. Det har man i 

vissa landsting i Sverige och det borde vi utan några större administrativa be-

kymmer även kunna införa på Åland inom förhoppningsvis den här mandat-

perioden. Det skulle vara bra för de familjer som har fler barn med kroniska 

sjukdomar och som redan har det ekonomiskt tufft. 

Socialdemokraterna stöder även att man får lagstöd för det som varit 

praxis nämligen att undersökning och vård ska vara avgiftsfri för de som vill 

donera organ. 

Vi är däremot inte lika positiva till att landskapsregeringen tar bort den 

psykiatriska öppenvården från listan över avgiftsfria tjänster. Även om rege-

ringen säger att man inte avser att införa avgifter för den här klientgruppen i 

dagsläget. Vi inser förstås att det inte går att stanna kvar i det som alltid har 

varit men man måste tänka sig noga för innan man inför avgifter för den här 

patientgruppen. Det är den svagaste gruppen i samhället. Även om psykisk 

ohälsa inte är lika stigmatiserat som det var tidigare så ökar andelen personer 

som har behöv av psykiatritjänster, det ökar lavinartat. Den psykiska ohälsan 

är den riktigt stora folksjukdomen i samhället idag. Den största orsaken till 

sjukpension för båda kön är psykiska sjukdomar. Ungefär 40 procent för 

kvinnor och lite lägre för män. Psykisk hälsa för alla det ska vara ett uttalat 

folkhälsomål, det säger vi i regeringsprogrammet. Här skulle jag se att rege-

ringen tillsammans med ÅHS får igång ett arbete för att människor på Åland 

ska må bra både psykisk och fysiskt. Att införa avgifter bör komma långt ner 

på prioriteringslistan. 

Vtm Thörnroos tog upp frågan om jämställdheten och man säger att det 

inte är möjligt att ge några exakta svar på hur lagförslaget påverkar jäm-

ställdheten. Man säger generellt att eftersom kvinnor lever längre, besöker 

läkare oftare än vad män gör och har en lägre genomsnittlig inkomst än vad 

män har så torde lagförslaget påverka kvinnors ekonomiska situation positivt 

i större utsträckning än mäns. Det är trevligt och bra på alla sätt men konse-

kvenserna av det här är att män besöker läkare mer sällan än kvinnor, att de 

dör tidigare och utsätts för fler olyckor och kranskärlssjukdomar osv. det är 

ett allvarligt jämställdhetsproblem. Vi känner till att det redan idag är svårt 

att få personer i vissa riskgrupper att gå till läkare i förebyggande syfte för att 

sänka sitt blodtryck, kontrollera sina blodfetter eller sluta röka och det i syn-

nerhet män. Om antalet personer som vänder sig till den förebyggande vår-

den minska kan det här förväntas ge upphov till flera fall av allvarliga sjuk-
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domar som är mycket resurskrävande att behandla och rehabilitera. Slagan-

fall, hjärtinfarkt, diabetes typ-2 osv. många gånger livslånga sjukdomar.  

Det är en av de styrande faktorer där avgifterna är viktiga. Att styra in per-

soner till primärvården för förebyggande besök är viktigt för att spara lidande 

för den enskilde, deras familjer och arbetsgivare samt spara kostnader för 

hälso- och sjukvården speciellt för specialsjukvården. 

Socialdemokraterna stöder lagförslaget som vi anser att stämmer överens 

med regeringsprogrammets målsättningar och vi anser att även hänsyn har 

tagits till de ekonomiskt mest utsatta patientgrupperna och till att man ökar 

barn och ungdomars tillgänglighet till vård. Sjukvårdskostnaderna ska aldrig 

få vara avgörande om man söker vård eller inte. 

Ltl Ingrid Johansson 

Talman! Landskapsregeringen har lyft ett av våra viktiga verktyg för att 

kunna garantera välfärd åt alla, högskostnadsskyddet. Högkostnadsskyddets 

syfte är att skapa ett kostnadstak för medborgarna. Sjukkostnader ska helt 

enkelt inte bli övermäktiga. Nu föreslås ett helt nytt system för högkostnads-

skyddet. Ett system som har tagits fram i dialog med personal efter hörande 

med intressenter och med en enhällig styrelse bestående av både regerings-

och oppositionspartier som har godkänt. Genom systemväxlingen anpassar 

landskapsregeringen vårdavgifterna till verkligheten. 

Vill kort kommentera de unga för att sedan tala mer om pensionärerna. 

Idag studerar de flesta minst tre år efter gymnasiet, därför är det klokt att ju-

stera upp åldersgränsen från 18 till 20 år när det gäller det låga högkostnads-

skyddet för barn och unga. Liberalerna har alltid varit positiva till ett familje-

tak så det gläder oss att ministern i tidigare diskussioner uttalat sig att införa 

ett sådant när tekniken möjliggör det. 

När det gäller de äldre. Tidigare har pensionärer varit en homogen grupp 

som i hög grad består av sjuka och ekonomiskt utsatta. Idag är de yngre pens-

ionärerna blandad grupp där många är friska och har en relativt god eko-

nomi. Därför är det är bra att vi ser mindre på ålder och mer individernas be-

talningsförmåga. Det som föreslås är att man inte får ett lägre högkostnads-

skydd då man fyller 65 år, det träder i kraft först när man fyller 75 år. Istället 

införs lågt högkostnadsskydd för de med allra lägst inkomster. 

Vill ta tillfället i akt och poängtera eftersom det råder vissa oklarheter om 

det att även pensionärer med låga inkomster kommer att ha möjlighet att ta 

del av det låga högkostnadsskyddet för låginkomsttagare. Det betyder de 

facto att fattiga pensionärer får så gott som samma högkostnadsskydd som 

idag. 

De viktigaste av alla ändringar är att de ekonomiskt svaga i arbetsför ålder 

får ett lägre högkostnadsskydd. Det har varit orimligt att långtidsarbetslösa, 

deltidsarbetande och lågavlönade ska ha samma högkostnadsskydd som me-

del- eller höginkomsttagare särskilt med tanke på att hälsa och privateko-

nomi faktiskt hänger ihop. 

I sin helhet betyder förslaget att vi minskar risken för att ålänningar inte 

har råd att besöka vården oavsett ålder, det är bra och vi stöder förslaget i sin 

helhet. 
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Minister Wille Valve 

Några klargöranden med anledning av frågor som har uppkommit i debatten. 

Flera av frågorna besvarades av ltl Johansson bl.a. varför just 65 -74 år. För 

den som önskar fördjupning finns en rapport vars länk jag kan sända till frå-

geställare, den tog jag på enskild föredragning den 19 oktober och där fram-

går mera fylligare motivering. 

Självfinansieringsgraden har vi satt som mål att ska öka under mandatpe-

rioden precis som vtm Thörnroos nämnde. Det är inte meningen att vi når 

upp till detta mål just nu, det är ett fortgående mandat hos ÅHS styrelse pre-

cis som jag poängterade i mitt inledningsanförande uppnår vi nu ett delmål. 

Styrelsen har fortsättningsvis mandat att se över den kategori av avgifter som 

kallas övriga avgifter. 

Det mest anmärkningsvärda som har framkommit är resonemanget kring 

§ 4, om centern vill förstöra så mycket som möjligt av sin egen politik bör 

man förfara precis som vtm Thörnroos föreslog att man begraver det i lag- 

och kulturutskottet.  

Från landskapsregeringen har vi analyserat frågan. Tittar man i lagförsla-

get ser man att en förordningsfullmakt redan finns idag i den befintliga lag-

stiftningen, det ser man tydligt i parallelltexterna. Förordningsfullmakten 

gäller enbart de sju numrerade som nämns i lagen. Det är ingenting nytt det 

har tidigare funnits. Vi kan notera att om vi tänker logiskt så finns det inte 

ens teoretisk möjlighet att § 4 förordningsfullmakt skulle kunna leda till en 

negativ särbehandling. Den kan i alla lägen enbart leda till en positiv särbe-

handling dvs. om vi tar in tandvårdskostnader in i högkostnadsskyddet och 

godkänner de som en del av det innebär det alltid en positiv särbehandling av 

individen. 

Förstås kan man ha politiska invändningar mot detta om inte formella, 

man kan fråga varför man har det överhuvudtaget?  SOTE-reformen som vi 

har nämnt flera gånger här idag, delvis ger ett svar på det varför vi vill ha det 

så. Om SOTE-reformen förvekligas som det har föreslagits av den finländska 

regeringen innebär det att alla våra avdrag inklusive sjukkostnadsavdraget 

blir obrukbara om det faktiskt kommer en sådan proposition till riksdagen. 

Sedan har vi en stor faktor x som handlar om del två av SOTE den s.k. flerka-

nalsfinansieringen, allting som sker via Folkpensionsanstaltens socialförsäk-

ring. 

Åland behöver ha redskap för att kunna skydda vissa grupper, exempelvis 

de som idag får tandvård. Några av dessa redskap försvinner möjligen i och 

med SOTE. Då är det bra att det finns en förordningsfullmakt som gör att 

landskapsregeringen med relativt kort varsel kan föra in exempelvis tand-

vårdsavgifterna i högkostnadsskyddsandelen ifall landskapsregeringen skulle 

bedöma att så behövs. Därför är förordningsfullmakterna numrerade i § 4 

och de är väldigt viktiga att de finns där. Det har funnits förordningsfullmak-

ter också tidigare i det här slaget. Det är beklagligt om det här är centerns 

linje att vi ska försöka fördröja, begrava det, utreda till döds med tanke på att 

det här, precis som vtm Thörnroos var inne på, ursprungligen är centerpoli-

tik. Centern har i högsta grad varit drivande och intresserad av att genomföra 

de förändringar som landskapsregeringen nu lägger fram. 
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Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Ålands Framtid har alltid hävdat att man inte får vara 

främmande på att titta på inbesparingar och inkomstmöjligheter oberoende 

vilken organisation det är. Förslaget till avgifter och avgiftshöjningar är bra 

ur förslaget som ligger. Jag har i olika sammanhang besökt sjukhuset ett an-

tal gånger och de två sista gångerna när jag skulle betala för de tjänster jag 

skulle få hade jag nått högkostnadstaket så det kostar inget. För mig är det 

främmande att man inte behöver betala någonting. Man är alltid beredd att 

betala 20 euro för ett besök på sjukhuset. Det motsvarar överhuvudtaget inte 

de verkliga kostnaderna. En höjning av högkostnadsskyddet med 100 euro är 

åtminstone inte för mig mycket. 

De som är i arbetsför ålder och de som har höga arbetspensioner har abso-

lut möjlighet att under ett år betala 475 euro. Slår man ut det på 12 månader 

är det ringa summor som det kostar. Det är bara att fundera på vad man an-

vänder pengar till, mycket onödigt annat och kanske inte alla gånger tänker 

på vad det kostar då. Men när det gäller sjukhus och den vård som är, som är 

underbar här på Åland, så borde man vara beredd om man har råd att betala 

ett högkostnadsskydd på 475 euro. 

Ltl Aaltonen berörde psykiatrins tjänster att de enligt socialdemokraterna 

borde vara avgiftsfria. Där håller jag inte med. Det finns också personer som 

söker psykiatrin idag som inte har dåliga inkomster. Det är inte bara dåligt 

bemedlade som går dit och då måste man kunna falla under samma normer 

och gränsdragningar som andra besök när det gäller sjukvård. Inte är det ro-

ligt för en som har drabbats av cancer att betala för sig, men går man till psy-

kiatrin och får hjälp för sin livssituation och har råd så borde man också 

kunna betala för sig. 

Vi stöder förslaget. Avgifterna man har lagt behöver följas upp, tittas över 

och göras en bedömning efter ett år och se ur det har fallit ut och vad ålän-

ningarna säger om det. För oss är det ett välkommet lagförslag för att öka in-

täktssidan. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, fru talman! Precis som ltl Eklund var inne på när vi hörde de olika 

pensionärsföreningarna runt om på Åland så hade de samma inställ-

ning. Det är självklart att vi ska betala för oss, vi förstår att ni behöver 

spara bara ni ser till dem som har en lägre pension att de inte blir drab-

bade, att de inte har råd att söka hjälp. I arbetsgrupperna försökte vi se 

till det. Landskapsregeringen har följt det. Har man en pension på 

22 700 euro som var ett exempel har du en beskattningsbar inkomst på 

15 077 euro. Det betyder att pensionen är på 1 892 euro i månaden. 

Högkostnadsskydd är då på 250 euro/år.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Vi är inte oense i tankegången. Det är egentligen hur 

man själv värderar vad man använder pengarna till. Slår man ut 475 

euro på 12 månader har alla råd att betala ett högkostnadsskydd även 

om har en tillgänglig inkomst på 15 000 euro. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Blir inte förvånad, men det är talande att som vanligt 

när vi diskuterar generella högkostnadsskydd och generella skydd för 

människor som har dåliga inkomster får man från borgerligt håll alltid 

höra att jag har så bra inkomst att jag kan nog betala. Det är inte vad det 

handlar om. Det handlar om en generell välfärd som ska hjälpa alla i 

samhället. Då måste man se till dem som kanske har betydligt högre 

sjukdomskostnader, mycket mediciner, extra utgifter för att ta sig dit 

med taxi och liknande. Det här är något som ska hjälpa alla inte bara de 

som har råd. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Vet inte vart ltl Holmberg vill komma för jag har inte 

sagt emot lagförslaget. Vad jag förstår står socialdemokraterna bakom 

det också. Finner ingen oenighet mellan ltl Holmberg och mig. Vet inte 

vad ltl Holmberg menar med sitt inlägg. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Jag tog fasta på det enkla faktum att man kan betala 

20 euro varje gång man går, det spelar ingen roll det ska aldrig vara helt 

gratis. Det är jättebra om det faktiskt är gratis att man inte drar sig de 

sista gångerna för att gå och söka den vård man har rätt till i vårt sam-

hälle. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Exemplet på 20 euro drog jag för min personliga del, 

tog inte generellt exempel för alla. Jag värdesätter den sjukvård vi har 

idag och 20 euro är inte mycket om man måste gå till läkare och få vård. 

Det är inget förslag utan min egen åsikt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Tack, fru talman! Socialdemokraterna sade att vi inte är lika positiva till 

att landskapsregeringen tar bort den psykiatriska öppenvården från lis-

tan på avgiftsfria tjänster, men vi motsätter oss inte det. Det finns en 

problematik. Det finns en lag i Finland från 2011 som säger att man har 

rätt till rehabiliterande psykoterapi om man är mellan 16 och 67 år. De 

här tjänsterna har i sin helhet betalats av FPA. Vi har inte haft några 

privata psykoterapeuter på Åland och då har man gått till ÅHS för att 

kunna få hjälp och komma tillbaka till arbetslivet eller fortsätta sin ut-

bildning. Det här gäller framförallt unga flickor som mår psykiskt illa för 

att få hjälp och stöd. När vi inte har haft tjänsterna kan man inte heller 

införa avgifter för den här verksamheten inom ÅHS. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag känner inte till vad psykiatrin erbjuder för tjänster 

och utgår generellt att den tjänsten ltl Aaltonen nämner har varit till-
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gänglig. Rent generellt menar jag att personer som har god inkomst som 

går till psykiatrin borde ha råd att betala för sig, det borde inte vara gra-

tis. Jag fick den uppfattningen av ltl Aaltonen att psykiatrin inte borde 

vara avgiftsbelagd överhuvudtaget om socialdemokraterna fick be-

stämma. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Det är så vitt skilt beroende på vad man har för inkomster. Det kan 

hända att ÅHS styrelse måste titta noggrannare på det i framtiden. Jag 

sade i mitt anförande att man noga ska tänka sig för innan man inför 

avgift för den här patientgruppen. ÅHS styrelse och landskapsregering-

en har gett förslag på att man också ska sänka avgifterna till öppenvår-

den inom psykiatrin, vilket socialdemokraterna välkomnar. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Finner inte så mycket att tillföra. Ltl Aaltonen har sagt 

socialdemokraternas åsikt och den framkommer inte i förslaget, jag dis-

kuterar landskapsregeringens förslag. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Stephan Toivonen 

Tack, fru talman! Bästa ledamöter, bästa regering. Det gläder mig att mi-

nistern är på plats och att han svarar på frågor. Det gläder mig att ltl Johans-

son hade en bra redogörelse över era motiv så att man förstod dem ännu 

bättre varför ni har de gränser ni hade. 

Den psykiatriska öppenvården skriver ni att ni möjliggör avgifter där och 

flera personer har tagit kontakt med mig och tycker att det låter märkligt att 

man ska börja ta avgifter i den gruppen. Senare skriver ni att ni ännu inte ska 

ta avgifterna men det har inte uppmärksammats för allmänheten. Varför har 

ni den skrivningen för det ger å ena sidan en signal men å andra sidan har ni 

ändå inte tänkt införa det? 

Eftersom ni vill höja självfinansieringsgraden vilket är helt rimligt. Sedan 

kommer högkostnadstaket hur man ska behandla det. Där har det varit dis-

kussion kring åldersstrukturen, håller med ert förslag att ni mera tittar på in-

komsterna, inte på åldern. Mellan 60 och 75 kan det vara stora variationer i 

inkomsterna och då är det inkomsterna som ska avgöra om man ska nå taket, 

inte åldern. 

De som har sjukpension som har ett högre högkostnadsskydd, 16 000 istäl-

let för 14 000 euro, har man sjukpension är det rimligt att man har högre 

sjukkostnader och då kanske man kunde ha den lägre summan på 14 0000 

som gräns för sjukpensionärer. För personerna finns också ett sjukvårdsav-

drag som råkar halveras kring 15 000, det betyder att går de över 14 000 höjs 

högkostnadsskyddet samtidigt som det blir 15 000 minskar avdragen för 

sjukkostnader så att det blir 16 000 och då blir det ett högre högkostnads-

skydd. Har ni beaktat den och kan tänka er att sänka gränsen för sjukpens-

ionärer? 

Minister Wille Valve 

Flera frågor lyftes av ltl Toivonen och jag ska försöka svara på dem. Vad gäller 

frågan kring psykiatriska öppenvården, ja det kan synas märkligt. Som ut-
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skottet kommer att märka, när man synar det närmare att vi redan idag upp-

bär vissa avgifter i psykiatrisk vård. Här finns vissa frågetecken kring om det 

verkligen finns en stabil laglig grund för det. Landskapsregeringens avsikt är 

att tydligt möjliggöra detta att det finns en stabil laglig grund. Det finns också 

förändringar i hur både den psykiatriska sluten- och öppenvården fungerar 

idag, vi ser idag att det finns andra behov. Synar man avgiftspolitiken nog-

grant i sömmarna så som den har fastställts i avgiftshandboken kommer man 

att se att där finns en medveten politik, vi vill sänka tröskeln för öppen-

vårdsåtgärder för att vi ser att det ger nytta för samhället och för den som be-

höver öppenvårdsåtgärder. Det möjliggör att man har kvar en fot i samhället 

att man inte blir helt avskärmad ifrån det. Där finns en viss linje. 

Befolkningsstrukturen, där ska man bena ut frågorna varför det är 21 år? 

Det beror på att vi ser en förändring i befolkningsstrukturen på Åland. Vi ser 

att unga studerar längre än vad de gjorde tidigare och därmed ser vi också att 

det finns en förlängd försvagad betalningsförmåga. I den andra ändan av 65 

till 74 år ser vi motsatt tendens. Där finns fortfarande vissa grupper som vi 

har identifierat som behöver stärkas upp, i den mån de behöver stärkas upp 

så är det direkt avhänget av inkomstgränserna och därför föreslås den här 

strukturen.  

Ltl Toivonen frågade kring sjukpensionärerna, där är gränsen 250 euro för 

högkostnadsskyddet om inte inkomsten är under 14 000. Om sjukpension-

ären har en inkomst som är under 14 000 är högkostnadsskyddet 125 euro. 

Frågan om vi bedömer det som ett tillräckligt skydd, ja det gör vi med det un-

derlag som vi har tillgängligt nu och som finans- och näringsutskottet kom-

mer att kunna fördjupa sig i om man vill. 

Vi har varit väldigt tydliga med att vi vill utvärdera detta. Vi vill förslagsvis 

utvärdera efter att ett år har uppfyllts med den nya reformerade avgiftsstruk-

turen och specifikt ställa frågan att uppnåddes de målen som landskapsrege-

ringen satte? Det är en viktig process som kommer att behöva göras.  

Ltl Tony Wikström 

Tack, fru talman! Lagförslaget underlättar för många åländska familjer, det 

kommer att vara gratis upp till 21 år att gå till hälsocentralen och för special-

sjukvården träder högkostnadstaket in och sänkts till 100 euro upp till 20 år. 

Dessutom kan nämnas att barns självrisk för FPA subventionerade mediciner 

är noll euro. Jag berättar detta eftersom många familjer på Åland, fler än i 

Finland och Sverige har försäkringar. Det är inget fel med det, de kostar un-

gefär 90 euro för en basförsäkring för barn och unga idag. Med framtidens e-

recept och e-kvitton blir det ganska enkelt att sköta sina sjuk- och medicinä-

renden elektroniskt. Dessa pengar kan om man så väljer läggas på en ny vin-

terjacka eller sparande till barnet. Det är helt frivilligt och jag hoppas att in-

formationen går ut till åländska familjer så att de kan ta sitt eget val. Det är 

ett viktigt steg mot ett socialt skyddsnät och en välfärd på Åland. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Att ta en sjukförsäkring är en av de godaste tjänster man kan 

göra för samhället i stort och i smått. Dels får du en större valmöjlighet 

som privatperson och dels gynnar du det privata näringslivet både när 

det gäller privata sjukhus och försäkringsbolag och dessutom minskar 
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du kostnaderna på den offentliga vården. Det är en strålande metod som 

är helt frivillig. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack talman! Pratar absolut inte emot försäkringsbolagen, de har väldigt 

fina tjänster och bra priser. Uppfattar att lagförslagets intention är att 

skapa en större trygghet för barnfamiljer och inte öka försäljningen för 

försäkringsbolagens vinster. Vill understryka att det förstås är helt frivil-

ligt och många ser att det finns ett stort mervärde att ha en privat för-

säkring också. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Själva utformandet av avgiftssystemet har förstås inget att göra med för-

säkringsbolagens vinster eller icke vinster utan det har att göra med 

barnfamiljernas trygghet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé 

Kunde inte låta bli att engagera mig i den föregående repliken. Håller med fö-

regående anförande om att kunna ta en privat sjukförsäkring är bra. Vi får 

inte glömma bort att det finns en grupp som har svårt att få en sjukförsäk-

ring. Det finns också en grupp som inte anser sig ha råd att teckna sjukför-

säkring. Här är det jätteviktigt att sjukvården ska vara tillgänglig för alla. För 

barnen måste vi se att den allmänna sjukvården har låga avgifter och är lät-

tillgänglig.  

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack talman! Nu förstår jag nästan ingenting, var någonstans i denna 

lagframställning skulle man måsta stänga en dörr för att ha en privat 

sjukförsäkring? Förstår det som ltl Winé säger att man nu värnar om de 

som har det tufft i samhället. Det är precis de som den här lagstiftningen 

gör. Om man då vill välja att har en privat sjukförsäkring för säkerhets 

skull ifall man vill söka ett alternativ i ett annat land eller kunna söka sig 

till den privata sjukvården det förstår jag inte problematiken i. Är det ett 

ställningstagande från socialdemokraterna att inte teckna privata sjuk-

försäkringar i försäkringsbolagen? 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack talman! Det var inte vad jag sade. Jag sade att det är jättebra att 

teckna en sjukförsäkring för dem som har råd. Det är viktigt med insla-

get som kommer i denna lag att det är avgiftsfritt för barn, det lyfter jag 

på hatten för. Det är bra med privat sjukvårdsförsäkring men vi får inte 

glömma att det finns en grupp som inte har varken råd eller möjlighet 

att ta en försäkring och det är dem jag vill prata för att man också ser till 

deras behov vilket avgiftsstadgan gör genom att vi har gratis primärvård 

för barn under 20 år. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Det stämmer att det är avgiftsfritt, ingenting är gratis, för barn och ung-

domar inom primärvården. Vi har hört av vtm Thörnroos att det är nå-
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got som centern alltid har stöttat till hundra procent. Vi i arbetsgruppen 

från regeringspartierna var också rörande eniga om att det här är rätt 

väg att gå. Som det står i vårt regeringsprogram att stötta de som är 

svaga och behöver hjälp i samhället. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack talman! Vill tacka ltl Holmberg-Jansson som varit ordförande i ar-

betsgruppen, det är ett bra förslag som man kommer med. Familjetaket 

hoppas jag att kommer längre, med en hälsning till ministern. Man job-

bar vidare från förra regeringen där man också diskuterade familjen och 

barnen i fokus, även detta lagförslag går vidare på det vilket jag varmt 

stöder. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Tage Silander 

Fru talman! Min uppfattning är att det är ett bra och väl genomarbetat förslag 

som vi har att ta ställning till och som vi kommer att diskutera mera ingående 

i finas- och näringsutskottet. När jag har lyssnat på er andra och samtidigt 

satt och läste förslaget ytterligare en gång så riktar jag frågan till minister 

Wille Valve. Det anges här att för barn och ungdomar till och med de kalen-

derår som de fyller 20 år är kostnadsskyddet si och så. Vad är orsaken till att 

man särskiljer vem som ska få det här om man just har fyllt 20 eller nästan 

fyller 21, varför har man inte födelsedatumen som en gräns? Fyller man 1 ja-

nuari så har man en viss situation, fyller man 31 december har man en annan 

situation. Man får alltså mera högkostnadsskyddsnytta i det ena fallet än i det 

andra fallet. Tack. 

Ltl Bert Häggblom 

Talman! Ltl Winé tog upp en intressant fråga, hur höga avgiftsgrunderna ska 

vara, sjukförsäkringarna eftersom landskapet tillåter att försäkringsbolag får 

komma och informera om sina försäkringar. Man bör vara objektiv och se det 

att det inte bryts när man fyller 16, 17, 18 år. Det finns försäkringar som bryts 

då och de sjukdomar de lider av då får inte gälla resten av livet, medan andra 

försäkringar är livslånga. Det viktigt är att den som tecknar försäkring teck-

nar rätt försäkring och när det offentliga står för den informationen bör man 

kontrollera upp det. De kostnaderna drabbar sjukvården. 

De som får t.ex. cancervård och far till Åbo har det att göra med avgifter, 

FPA och deras svårigheter att man måste fara varje dag. Vill man bo på hotell 

får man inte ersättningen från FPA, far man varje dag med flyg så ersätter 

FPA. Det är ett absurt system bara för att man inte tillåter det. Nu har Can-

cerföreningen en lokal i Åbo men såhär är systemet för de som ska ha vård 

varje dag. Det är något man borde titta på från landskapsregeringens sida. 

Minister Wille Valve 

Tack för många intressanta anföranden. Ltl Häggblom nämnde dels försäk-

ringarna. ÅHS styrelse, även om det inte direkt har att göra med det som ltl 

Häggblom nämnde specifikt, ser man över förhållandet mellan försäkrings-

bolag och organisationen ÅHS i kraft av det mandat jag tidigare nämnde. 

Ltl Häggblom lyfte också upp cancervården hur det fungerar med ersätt-

ningar för FPA. En av de positiva sakerna med att befinna sig i en era med 
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mycket reformer, vilket vi gör just nu nämnde SOTE-reformen och det pågår 

även andra, är att vi får en möjlighet att stöpa om de sätt på vilket vi hanterar 

socialförsäkringar idag i landskapet. Det är fullt möjligt med förändringar på 

det området inom de närmaste åren. 

Ltl Silander nämnde frågan när man fyller år. Ska försöka besvara frågan 

men får återkomma med en fylligare redogörelse vid ett senare skede. Det 

finns motsvarande effekt i lagen nu och det här innebär enbart en tydligare 

reglering, det är något fler som omfattas av förändringen. Idag gäller hög-

kostnadsskyddet kalendermånaden efter att man har fyllt 18 år, så som regle-

ringen ser ut idag.  

Talmannen 

Diskussionen är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget 

är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Remiss 

6 Ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland 

Ltl Bert Häggbloms m.fl. lagmotion LM 5/2015-2016 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.  

Diskussion. 

Ltl Bert Häggblom 

Tack talman! Den här ändringen i plan- och bygglagen gäller att man skulle 

ha samma regler som i Sverige dvs. att man skulle tillåta att få uppföra 25 

kvadratmeter utan att ha byggnadslov, det som i Sverige kallas Attefallshus. 

Här är det begränsat till 15 kvadratmeter, det här skulle vara en viktig för-

ändring som är efterfrågad i landskapet. Det finns andra lagtekniska förslag 

som utskottet bör titta på som brister idag och är godtycke i lagstiftningen 

som egentligen strider mot den rättssäkerhet som vi ska ha så som den är ut-

formad, t.ex. texter för att tillvarata grannars intresse eller allmänna intresse. 

Det minsta man kan säga om den här bestämmelsen är att den är anmärk-

ningsvärd för den ger utrymmer för ett godtycke från byggnadsnämndens 

sida och sådant ska inte finnas i lagstiftning. 

Hoppas att lagtinget kan godkänna det här och att man inte ska se på op-

position och regeringsblock, det här skulle vara en injektionsspruta dels för 

byggbranschen men även för folk så att man kan bygga till s.k. Attefallsstu-

gor. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, fru talman! Jag ser med intresse fram emot behandlingen av lag-

motionen. Det här ligger helt i riktning med moderat politik att förenkla 

byråkratin för våra medborgare. Ser fram emot vad finans- och närings-

utskottet kommer fram till. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack för understödet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Som undertecknare av motionen stöder vi från Ålands 

Framtid motionen. Som nämndes i ett replikskifte om förenklade regelverk 

och göra det enklare för att fatta beslut i byggnadsnämnder och andra instan-

ser sådant ska man förivra. 

Det finns också andra aspekter i detta och det kopplar jag ihop med min 

motion angående stimulansåtgärder för byggbranschen, det här är ett typex-

empel på hur man kan agera snabbt om man antar lagförslaget. Byggbran-

schen och alla dess näringsidkare som berörs av byggbranschen lågkonjunk-

tur har det tufft just nu och kommer att få det ännu tuffare över vintern. Då 

är detta en möjlighet för Ålands lagting att visa att vi försöker göra något. 

Jag gav några förslag i samband med att jag presenterade min motion om 

stimulansåtgärder om att landskapet skulle fundera på borgensgarantier, 

ökade hushållsavdrag eller avdrag för att bygga. Det viktigaste vore nu att 

man kommer till skott ganska snabbt och den här lagmotionen som är lagd är 

ett bra förslag. 

Även borgensgarantier borde vara intressant för landskapsregeringen. Be-

kymret idag är när unga familjer ska bygga är att det blir ett glapp mellan vad 

en ung familj får låna på ett nytt hus och eget kapital. EU-direktiv har reglerat 

att det egna kapitalet ska vara högre än vad det normalt har varit gör att 

många unga inte har möjlighet att bygga. Det finns efterfrågan och intresse 

att bygga men sedan när man går till banken och försöker verkställa får de nej 

och tack, ni måste ha större eget kapital. Det är inte alla som har föräldrar el-

ler andra som kan stå som borgen för eget kapital och då borde det finnas en 

möjlighet från landskapets sida. Sist och slutligen är det väldigt små pengar 

som borgenförbindelsen rör sig. Det kan göra mycket åt branschen om man 

är i en kris och den krisen har redan påbörjats. 

Jag stöder lagmotionen och hoppas att övriga i lagtinget också kan göra det 

och påskynda det. 

Talmannen 

Diskussionen är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget 

är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Remiss 

7 En åländsk gymnasieexamination 

Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 4/2015-2016 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.  

Diskussion. 

Ltl Axel Jonsson  

Tack, fru talman! En åländsk gymnasieexamination, vi är åtta lagtingsleda-

möter som har lämnat in förslaget och varför bör vi titta på frågan? Jag ska ge 

fyra goda motiv. 

Det första är som vi alla känner till att studentexamensproven i Finland 

under flera år har lidit av ganska återkommande översättningsbrister vilket 

har gjort att man kan ifrågasätta om studentexamensproven på lång sikt har 

förutsättningar att vara rättvisa för ålänningar och svenskspråkiga i Finland. 
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Vi klagar ofta över detta och skickar brev men frågan är om vi inte på sikt 

borde fundera om vi kan lösa problemet själva med en egen examination. 

Merparten av de åländska studerande söker sig till Sverige för vidare stu-

dier. Det gör att vi måste ställa oss frågan om vi har vi en examination, en ut-

bildning som fungerar bra utifrån den verklighet som vi faktiskt ser att man 

av språkskäl eller andra skäl söker sig till Sverige. Vi ska förstås inte styra 

våra ungdomar och säga vad som är bättre utan de ska ha full frihet att söka 

sig vart de vill. Vi måste samtidigt se på realiteten att merparten söker sig till 

Sverige och då ska vi förstås se att det fungerar smidigt, att man lär sig rätt 

och relevanta saker för att kunna gå vidare till studier på högre nivå i Sverige. 

Mot bakgrund av det som har framkommit i media under den sista tiden 

att antagningen till svenska högskolor och universitet har översättningen 

ifrågasatts av de åländska betygen och möjligheten till tillträde till högre ut-

bildning i Sverige har blivit ett problem. Något vi alla är överens om är att det 

är viktigt och att det behöver lösas. Under ett längre perspektiv kan man 

ställa sig frågan om vi också borde fundera när vi lägger upp vår utbildning, 

examina att vi ser till att skapa ett system som fungerar bra och som passar 

bra ihop med det svenska systemet så att vi ska slippa den här typen av dis-

kussioner framöver. 

Borde man istället för den lösning som vi har idag, med ett informellt avtal 

mellan landskapsregeringen och högskoleverket gå in för att få ett ordentligt 

formellt avtal på hur det ska skötas framöver så att vi skulle slippa den här 

typen av orosmoment när det görs förändringar på svenska sidan, hitta en 

långsiktig lösning också på det här problemet. Ett helhetsgrepp om vår ut-

bildning om vår utbildning och vår examination skulle kunna vara en del i en 

sådan lösning. 

Samtidigt vet vi också att man har helt andra resurser i Sverige när det gäl-

ler läromedel och läromedelsforskning, speciellt om man jämför med den 

svenskspråkiga sidan i Finland. I Finland går man nu in för att slopa den ob-

ligatoriska svenska undervisningen i grundskolan. Det är ingenting som gör 

att efterfrågan på svenskspråkiga läromedel efter de finska läroplanerna, lä-

roplansgrunderna kommer att öka i framtiden, tvärtom finns det en stor risk 

att det kommer att finnas mindre resurser att utveckla läromedel på svenska 

enligt de finska läroplanerna. 

Åland har historiskt sett varit smarta som har valt att följa de finska läro-

planerna till stor del för att kvaliteten på utbildningen i Finland har varit 

bättre än den svenska. Frågan är om vi ändå inte klarar av att skapa en hög-

kvalitativ utbildning på Åland mera baserat på det svenska systemet. En ut-

bildning som är mera anpassad efter det svenska och den verkligheten att de 

studerande i högre utsträckning söker sig västerut efter sina studier, något 

som inte var lika självklart tidigare om vi ser bakåt i historien. 

Det är därför som vi i klämförslaget föreslår att lagtinget ska uppmana re-

geringen att utarbeta en åländsk gymnasieexamination som har förutsätt-

ningar att fungera felfritt på svenska. Ordet förutsättningar är där väldigt vik-

tigt för det handlar om att ta ett långsiktigt perspektiv på det. Vi ser den 

språkliga utvecklingen i Finland, vi behöver förmodligen anpassa vår utbild-

ningspolitik, anpassa sättet att examinera våra gymnasieelever för att kunna 

skapa långsiktiga förutsättningar för dem att examineras rättvist och på 

svenska. 
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Det handlar sammanfattningsvis om en mera självstyrd utbildningspolitik 

som inte är lika bunden till det finska systemet idag. Det handlar om en håll-

bar svenskspråkig examination och antagning. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, fru talman! Det är samma språkproblematik som ltl Jonsson 

nämner i sin motion som man även kan finna i de digitala proven som 

kommer från finska studentexamensnämnden. Jag anser att det är oer-

hört viktigt att åländska ungdomar kan skriva studentproven på 

svenska, utan översättningsfel eller andra översättningsbrister. Det 

handlar ändå om grunderna i självstyrelsen och om rättssäkerheten för 

våra åländska ungdomar, vad är viktigare än det? Hoppas att utskottet 

kan undersöka och se om det här skulle vara rätt väg, det är en intres-

sant motion. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack för de värmande orden. Det har inte kommit till min information 

att det skulle ha varit problem den här hösten. Men om det uppenbarlig-

en är det så talar det ännu starkare för att man borde göra något istället 

för att fortsätta skriva brev och klaga på att ingenting fungerar. Utbild-

ningspolitiken är faktiskt ett område där vi har full behörighet i Ålands 

lagting och alla möjligheter att åtgärda den här typen av brister om vi 

bara har viljan att så göra. Jag hoppas på en fin behandling i utskottet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Tony Asumaa 

Tack, fru talman! Åtgärdsmotion nummer fyra gäller en egen åländsk gymna-

sieexamination, bristande översättningar av studentfrågor har förekommit 

det är helt korrekt. Från landskapsregeringen och Ålands lyceum påtalar all-

tid dessa eventuella brister och som vi inte anser är acceptabla med tanke på 

t.ex.de studerandes rättssäkerhet. 

Förhoppningsvis blir dessa fel färre när proven digitaliseras eftersom det 

då finns en större möjlighet att påverka provets utformning och eventuellt 

uppdatera språkliga brister i realtid och långt före det trycks. Att läromedlen i 

hög grad är finlandssvenska har främst att göra med att dessa täcker in kurs-

innehållet på lyceet men givetvis även på att studentfrågorna bygger på det 

kursinnehåll som böckerna omspänner. 

Att detta skulle ändras för att merparten av de studerande åker till Sverige 

saknar då koppling. Den åländska gymnasieexamen bygger nämligen på att vi 

följer de obligatoriska och fördjupade kurserna som ges på fastlandet. Samt 

att studentexamen inte beaktas i Sverige, men notera att väl de kurser som 

ligger till grund för gymnasieexamen. Noteras bör också att den studerande 

inte får skriva studenten om hen inte har läst de kurser studentexamen byg-

ger på. Detta är ett krav som ställs från studentexamensnämnden och rektorn 

på Ålands lyceum garanterar skriftligen att de studerande har slutfört de 75 

kurser gymnasieexamen omspänner. Studerande som inte uppnått de stipu-

lerade 75 kurserna stoppas från att få studentexamen. 

Gällande läromedel digitaliseras väldigt mycket för tillfället och vi är på in-

tet sätt tvingade att använda ett visst läromedel så länge det centrala innehål-
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let i varje kurs täcks in. Nämnas kan att man redan idag vid Ålands lyceum 

använder sig av kurslitteratur producerad i Sverige, producerad av nat-

ionalencyklopedin så sker också i ämnen kort kemi och fysik. Flera ämnen 

kommer säkert undan för undan. Digitala läromedel används även i psykologi 

men dessa kommer från fastlandet. ViRum är ett annat samarbete som börjar 

användas vid Ålands lyceum. ViRum är ett digitalt samarbete mellan fin-

landssvenska skolor i nära samarbete med Åbo akademi. 

Vad som är oroande med åtgärdsmotionen är att den bara riktar sig mot 

Sverige och Finland. Även om Finland gick med på att en åländsk gymnasie-

examen kom till stånd, vilket vi har erfarit av att det inte gjort tidigare när vi 

provade ha en åländsk gymnasieexamen tidigt 2000-tal stängs dörrar till res-

ten av världen. Vart man än i världen vänder sig, förutom Sverige är det stu-

dentexamensbetyget som är inkörsporten till högre studier. Inte gymnasieex-

amen vare sig det skulle vara ett åländskt eller ett finskt. Studentexamen in-

nebär att man kan söka till ex. England, Scottland, Italien mm. 

Högskoleverket som nämns i texten finns inte längre utan det heter idag 

universitets- och högskolerådet. Ingen kan ha missat att man från UHR vill 

höja kraven för de åländska studerande att komma in på utbildningslinjer 

och som vi från landskapsregeringens sida jobbat med att motverka.  

Om den svenska utbildningsvägen blir svårare att nå kommer våra ung-

domar att eventuellt behöva ta sig till andra utbildningsländer. Då behövs 

verkligen studentexamen och inte en egen hopsnickrad gymnasieexamen som 

saknar allt vad behörighet innebär. Förslaget till åtgärdsmotionen är illa un-

derbyggt har man t.ex. en kostnadskalkyl, har den gjorts eller vem skulle ta 

fram den åländska gymnasieexamen? Vem skulle kontrollera att nivån bibe-

hålls och att inte en betygsinflation sker, något som man kunnat se i vårt 

västra grannland. Vilka länders myndigheter skulle lägga ner möda på att ek-

vivalera den åländska gymnasieexamen? Värt att även lägga på minnet är att 

det inte finns något skriftlig överenskommelse mellan Sverige och Åland om 

att de åländska ungdomarna ska söka på gymnasiebetyget.  

Ltl Britt Lundberg, replik 

Tack, fru talman! Problemet med språket i våra studentexamensprov be-

ror på att när man gör upp studentexamensproven har man ämnesgrup-

per som studentexamensnämnden har tillsatt. Problematiken är att man 

tar experter inom ämnen men det finns inget krav på att någon ska ha 

svenska som modersmål, ett krav som man nödvändigt borde framföra 

från åländskt håll.  

När det gäller att man för all framtid måste ha ett examensprov för att 

kunna söka studieplats ute i världen tror jag inte att stämmer. Man har 

bestämt i Finland att det nationella provet är ett studentexamensprov, 

men Finland kan mycket väl besluta sig för att det är en gymnasieexa-

men som ska vara den nationella examen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, fru talman! Det är klart att det är viktigt att ha en examination 

som erkänns och fungerar ute i världen. Orsaken till att man använder 

den finska, studentexamen är för att det är den som finns och den an-
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vänder man. Man har inte fört diskussionen om olika alternativ. Skulle 

vi från åländsk sida säga att vi har den här examinationen nu så har 

finska staten en skyldighet att se till att det svenska språket fungerar på 

Åland. Nu får ni hjälpa till och gå i god för den här utbildningen när våra 

ungdomar söker sig till England eller Scottland som ministern nämnde, 

då måste man ha förståelse för en sådan argumentation från åländsk 

sida. 

Om man höjer kraven från Sverige på de åländska studerandena och 

gör det svårare att komma dit sade utbildningsministern att det blir 

ännu viktigare att se till att man har studentexamen. Vi måste tänka 

tvärt om, vi ska se till att vi har möjlighet för de studerandena att söka 

sig västerut om man så önskar istället för att ge upp och se till att det är 

lättare att söka sig österut istället. Det andas uppgivenhet. 

Minister Tony Asumaa, replik 

Tack, ltl Axel Jonsson ibland är det underhållande i talarstolen men det 

må så vara. 

Vad gäller studentexamen måste vi hålla oss till realiteterna vad som 

gäller idag och att det ska vara rättssäkert för våra studerande. Vi har 

absolut inte gett upp, tvärtom har vi kämpat hårt för att universitets- 

och högskolerådets justering av kompetenspoängen skulle justeras. Vi 

har gjort allt i vår makt vad vi har kunnat. Sverige är ett eget land och vi 

kan inte påverka deras lagstiftning och reformer. Vi har gjort vårt yt-

tersta både från tjänstemän och politiskt håll för att låta dem förstå i vil-

ken situation vi är i. Vi har absolut inte gett upp utan vi jobbar på den 

fortfarande varje dag, remisstiden har gått ut och vi får se vart vårt ar-

bete har lett. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det är klart att detta system gäller idag och som är rättssäkert, hur rätts-

säkert det är när man inte får skriva proven på sitt eget modermål och 

räkna med att frågorna är rätt formulerade. Det vi vill visa med motion-

en är möjliga alternativ till att utveckla den åländska utbildningen så att 

man faktiskt ska kunna lösa problemen på sikt. Att göra den åländska 

gymnasieutbildningen mera kompatibel med det svenska systemet så att 

vi ska slippa den här typen av utmaningar framöver. Tycker inte mi-

nistern att man borde tänka och resonera i dessa banor för att utveckla 

den åländska gymnasieutbildningen? Göra det lättare för studerande att 

söka sig västerut när vi ser att intresset är så stort istället för att som nu 

riskera att göra det svårare tack vara att vi har olika utbildningssystem. 

Minister Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Det viktigaste för de åländska studerande är att de kan 

söka vart de vill i vilket väderstreck som helst norr, söder, öster eller 

väster, vi bra på vädersträck på Åland. Det är viktigast är att vi bibehål-

ler alla kanaler öppna för studerande att åka ut i världen och faktiskt 

kunna studera. Vi har ändå begränsade resurser och det är viktigt att vi 

utvecklar gymnasieutbildningen och just nu är det stora projektet att di-

gitalisera studentexamen.  Elva ämnen kommer att skrivas digitalt så 

personligen skulle jag sätta pengar på att utveckla utbildningen inom 

Ålands lyceum än att lägga det på mera byråkrati som detta innefattar. 
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl John Holmberg 

Tack, fru talman! Tack ltl Jonsson för motionen, jag ska inte upprepa det som 

ltl Asumaa sade. Vill poängtera att det från Ålands lyceums ledningssida har 

språkproblematiken aktualiserats och där ser man positivt på att studentpro-

ven blir digitaliserade, där kommer man att i realtid kunna rätta till eventu-

ella språkproblem. Jag vill också lyfta problematiken med att bygga upp en 

motsvarande examensnämnd det är en väldig byråkrati och kostnad. Man 

kan gå in på finska studentexamensnämnden och titta på den organisation 

som finns där. Ska vi skapa något som är rättssäkert och kvalitativt behöver 

det vara i den storleken. Det är glädjande att våra åländska studerande, visst 

majoriteten vänder sig till Sverige, men ett trendbrott är att fler vänder sig till 

Åbo och Helsingfors men många väljer också andra länder utanför Europa 

och i Europa. Valfriheten att ha en kvalitativ utbildning som ger möjligheter 

att söka till högskolor och universitet över hela världen är viktig. 

Det bästa för oss är att vi tillsammans med övriga svensk-finland, språk-

problematiken är inte ett åländskt problem, gemensamt ser till att vi stärker 

språket i studentproven. 

Talmannen 

Diskussionen är avslutad. 

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

omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Remiss 

8 Grundläggande privatekonomi i skolan 

Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 5/2015-2016 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Diskussion. 

Ltl Axel Jonsson  

Tack, fru talman! Även här är vi åtta lagtingsledamöter som föreslår att i da-

gens förändrade värld där allt fler sms lån är aktuella och man kan beställa 

saker över nätet med ett knapptryck, vilket man inte har haft möjlighet till ti-

digare, kräver att vi också inom den åländska utbildningen ger våra ungdo-

mar bättre möjligheter att handskas med sin privatekonomi och ger dem 

grundläggande förståelse för grunderna i det. 

Initiativet kommer ursprungligen från vår ungdomsgrupp i Ålands Fram-

tid, Ung Framtid Åland som har diskuterat frågan och fört fram detta inför 

partistyrelsen som tycket att förslaget var bra och valde att föra det vidare till 

lagtinget för att få en diskussion och behandling av frågan. Det här det bästa 

exemplet på hur ungdomspolitik ska fungerar, att man utmanar och kommer 

med förslag och tvingar oss som sitter här att tänka till att vi lyssnar och för 

idéerna vidare. 

Det har varit en intressant debatt om det i medierna sedan vi lämnade in 

förslaget som utskottet kan fördjupa sig i när det kommer kloka synpunkter 

från olika håll. Förslaget har fått både gehör och kritik. Som med alla andra 

förslag när man föreslår att något ska tillföras utbildningen då frågar alla, 
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jaha vad är det då som ska bort istället? Därför tänkte jag ge min egen per-

sonliga reflektion på den frågan även om vi har varit noga med i motionen att 

inte skriva vad som bäst skulle tas bort. 

Jag ställer mig frågan om man ska lägga så många timmar som man gör på 

hemkunskap. Där menar jag att de flesta familjer har goda möjligheter att 

hjälpa sina barn att lära sig hur hemkunskapen ska fungera. Det finns betyd-

ligt fler föräldrar som har svårigheter att få sin ekonomi att hålla ihop och 

sköta den på ett bra sätt. Där skulle det vara viktigare från samhällets sida att 

göra en insats, att ge våra ungdomar goda förutsättningar att hantera en pri-

vatekonomi. Det kunde vara en bra satsning för Åland på lång sikt att se till 

att vi har självständiga och ekonomiskt ansvarsfulla ungdomar som tar sig an 

vuxenlivet efter avklarad utbildning. Det är viktigt att man behandlar frågan 

på allvar i utskottet och beaktar den i det pågående arbetet med att skiva ny 

läroplan där det föregår diskussioner för fullt. Hoppas att det här är något 

man kan beakta i det arbetet.  

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Jonsson. Det är glädjande att höra att ni har 

driftiga ungdomar i era led. Det finns många nya ämnen som vill in i 

skolvärlden och vet att mycket är beroende på läraren. Privatekonomi är 

något du kan integrera i väldigt många av dagens ämnen i skolan Det 

handlar om planering och fantasi ända från årskurs ett och hela vägen 

upp till årskurs nio. Det är kanske ett steg i den riktningen att man ska 

trycka mera på det att få in det i befintliga ämnen men vända det till en 

privatekonomisk touch i ämnena. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

I motionen föreslår vi att man ska integrera det på lämpligt sätt i under-

visningen. Men det finns stor frihet för lärarna att välja vad man lägger 

fokus på. Vi måste också ställa oss frågan vad man politiskt vill att man 

ska prioritera. Det är viktigt att man sänder signalen åt lärare och sko-

lorna hur man ska prioritera. Det är trots allt vi som betalar för utbild-

ningen i det långa loppet och som skriver läroplanerna så det är klart att 

vi måste komma med tydliga besked. Från vår sida vill vi vara tydliga 

med att det här är ett område som prioriteras. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack, fru talman! Ska inte upprepa det som ltl Holmberg sade utan kan 

ge några förslag på hur man kan integrera det i redan befintliga ämnen. 

I matematiken t.ex. kan man kontrollera vad en smarttelefon egentligen 

blir att kosta på avbetalning, hur ens kontokredit fungerar, hur man kan 

spara till en ny jacka, vad kostar läsk om man köper den i kiosken eller 

en och en halv liter i köpladan. 25 gångers kort på Mariebad kontra 

dagsbiljett, hur mycket sparar man att köpa det? Sådana enkla saker 

som kan integreras i dagens ämnen. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det är intressanta förslag som kommer från ltl Wikström. Man kan an-

tingen göra det till ett eget ämne eller integrera det i befintliga ämnen. 
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Jag har inga starka känslor för varken det ena eller andra alternativet 

men det är viktigt att vi sänder en politisk signal att det här är något vi 

vill lägga fokus på som vi vill ge våra ungdomar bättre färdigheter i än 

vad de får idag. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack, fru talman! Vill komma lite utanför lådan och peka på en kollega 

till dig Isac Boman, som har beskrivit penningmakten utifrån lite olika 

perspektiv. Man kan gå utanför boxen när man talar om ekonomi och 

vad det egentligen går ut på. Ännu ett ämne kunde vara gymnastiken där 

man räknar kalorier, kost och löprundor. Vill påminna om att hemkun-

skap är ytterst viktigt, det är väldigt bra att våra barn kan laga mat utö-

ver kladdkaka. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det finns förstås jättemycket som är viktigt i skolan, allt för mycket 

egentligen vi vill lära våra barn. När man lägger ett förslag om att införa 

något nytt i läroplanen bör man också komma med tankar om vad man 

eventuellt kunde prioritera bort. Man kan tyvärr inte prioritera allt även 

om vi i den här salen gärna skulle göra det så låter det sig inte göras. 

Därför gav jag mina personliga tankar vad man eventuellt kunde dra ner 

på, för vi kan inte öka timmarna hur mycket som helst. Det är klart att vi 

måste prioritera här också och vi prioriterar tydligt det här framom den 

hemkunskap som vi har i dagens utbildning. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Minister Tony Asumaa 

Tack, fru talman! Privatekonomin är viktig för oss alla och vi vet att vi i da-

gens konsumtionssamhälle hur lätt det är att bli av med sina pengar allt som 

nämns här med appar, spel och annat. Vem har inte köpt onödiga appar, det 

tror jag alla kan skriva under i den här salen. 

Det här gäller oss alla inte bara våra barn och ungdomar, det är lika viktigt 

för oss alla att känna till vår privatekonomi. Under dagen när vi suttit här har 

Intrum Justitia kommit med en rapport där man kartlagt att 39 procent har 

problem att betala sina räkningar. Det är i allra högsta grad ett problem i hela 

samhället och därför av yttersta vikt. Samtidigt tror alla att man kommer att 

tjäna mer i framtiden, vilket gör att man inte ens förstår att hålla tillbaka med 

sina pengar. 

Gällande privatekonomin i skolan, vet inte vilken nivå som har nämnts 

men säkert alla nivåer från grundskola till gymnasienivå och det är viktigt att 

det införs i alla. I grundskolans läroplan finns idag ett ämne som heter om-

givningskunskap och en underrubrik, hemmet och fritiden där man undervi-

sar i pengar och konsumtion. Den finns i läroplanen idag och går säkert att 

utveckla vidare. Gymnasieutbildningens allmänna läroplan finns på sidan nio 

om hållbarhet och entreprenörskap där man också lyfter de privatekono-

miska delarna. 

Ämnet är viktigt och berör oss alla och vi vet att grundskolelagen ska revi-

deras och i samband med det revideras läroplanerna. Givetvis ska läropla-
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nerna följa med i samhällsutvecklingen och det här är säkert ett ämnesom-

råde som det kommer att läggas fokus på. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Tack minister Asumaa för bra inblick i detta. Man kan 

se var man kan få in det t.ex. i högstadiet, men det finns till viss mån re-

dan. På gymnasialstadiet har de valbara kurser där man kan rikta in hur 

man gör det. På Ålands folkhögskola har man en kurs i privatekonomi 

där man lär sig vad det innebär att flytta hemifrån och att de därigenom 

får inreda lägenheter och sedan ta reda på vad det skulle bli att kosta. 

Det är lätt att säga att man vill ha det snyggt och det ska vara fina soffor, 

där blir det att kosta. Det finns redan i viss mån i våra utbildningar idag. 

Det gäller att ta initiativet och jobba vidare hur man kan göra med det. 

Minister Tony Asumaa, replik 

Tack talman! Så är det, som jag redogjorde för grundskolans läroplan på 

sidan 58 och gymnasialstadiets läroplan på sidan nio. Hur mycket lägger 

man vikt på det, när man läser läroplanen är det kanske mera makroe-

konomi än mikroekonomi eller nationalekonomitänk hur man nyanse-

rar utbildningen. Precis som det sägs här finns det på vissa skolor rent 

konkret där de kanske får en bättre förståelse än i andra skolor. Det är 

lite vad som är i tiden också, ekonomin är förstås alltid i tiden. Det är 

hur man poängterar och bedömer nivån. Det gäller praktisk ekonomi 

som kan gynna oss alla. 

Ltl Göte Winé, replik  

Det är precis den praktiska ekonomin. I grundskolan har vi hemkunskap 

där man lär sig laga maten istället för att köpa färdig mat, där spar man 

in pengar på sikt. Man behöver verkligen titta på det att man ser på den 

enskilde individen vad den kan göra för att spara in pengar. Där har vi 

en stor utmaning att lära den nya generationen. Det är mycket lätt att 

det ska bli snabbmat, gå snabbt gentemot vad det var förr. Här måste vi 

se hur man gör för att spara in pengar, det är en utmaning. Initiativet 

från motionen är bra men däremot hur går man vidare, hur hanterar 

man det? Som minister Asumaa sade att det redan finns i praktiken det 

gäller bara att få det rätt utnyttjat. 

Minister Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Privatekonomin handlar mycket om vardagliga exem-

pel och många gånger säger man att man inte har den kompetensen 

inom lärarkåren, men det tror jag inte. Det är bara att gå till sig själv hur 

man hanterar sina pengar. Nog finns det kompetens inom ekonomi men 

det är klart att man kan ta någon utifrån och berätta om hur vår var-

dagsekonomi fungerar. Lätta vardagliga exempel då har man kommit 

hyfsat långt vad gäller sin plånbok.  

Talmannen 

Diskussionen är avslutad. 

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

omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 
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Remiss 

9 Centraleuropeisk tid  

Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 6/2015-2016 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Diskussion. 

Ltl Axel Jonsson  

Tack, fru talman! Det här är på inget sätt en ny motion i Ålands lagting men 

de som har varit med tidigare så minns säkert att motionen har lämnats in i 

början av varje mandatperiod de sista mandatperioderna. Jag lovade att föra 

arbetet vidare för det är så pass viktig fråga och kommer att se till att det förs 

upp på lagtingets bord tills frågan är åtgärdad. 

Det pratas ofta i salen om att vi borde gå in för centraleuropeisk tid men 

sedan försvinner alltid frågan någonstans och man prioriterar aldrig att gå 

vidare med den, vilket är beklagligt. Inte minst mot den diskussion som har 

utspelat sig i gruppen Åland ekonomi i sociala medier under de sista dagarna, 

där hade man en liten omröstning som gav i handen att 103 personer var för, 

just vid den här minuten i alla fall, att man skulle övergå till centraleuropeisk 

tid, medan 64 var emot. Det ger en indikation på att den åländska befolk-

ningen är intresserad av en förändring på området. 

Det är klart att man inte ska ta undersökningar på sociala medier och lägga 

dem som något absolut underlag. När samtidigt regeringspartierna alltid 

hävdar att det finns en så stark åländsk majoritet för kommunsammanslag-

ningar så kanske man också borde lyssna till den åländska majoriteten i det 

här fallet, åtminstone de få indikationer som finns och göra slag i saken. Sist 

och slutligen är det en ganska enkel fråga. 

Inom stater på många olika håll finns exempel på när man har olika tids-

zoner. Med tanke på att Åland rent geografiskt kan man inte ens fundera på 

om Åland hör till den östeuropeiska tidszonen när man tittar på kartan och 

på den indelning av tidszoner som finns idag ser man tydligt att Åland ligger i 

fel tidszon. Det argumentet räcker gott och väl för mig. 

Det finns olika diskussioner, vissa som föredrar ljusare kvällar och andra 

som föredrar ljusare morgnar och den debatten väljer jag att inte lägga mig i. 

Geografiska argumentet är det absolut starkaste, vi hör till den centraleuro-

peiska tidszonen. 

Åland ska inte heller dra sig för att våga vara annorlunda och gå sin egen 

väg, vi behöver inte alltid ha allting precis som i Finland. Det finns många 

fördelar med att göra en förändring. Man borde verkligen göra slag i saken 

när vi så många gånger har diskuterat saken här i salen och då varit hyfsat 

eniga om att man borde gå vidare med detta men ändå väljer att låta bli att 

lyfta upp frågan. Återigen, det kanske blir tjatigt men jag tänker fortsätta att 

tjata till man har fått det ändrat att vi faktiskt tillhör rätt tidszon framöver. 

Det vore ålänningarna förtjänta av. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack, ltl Jonsson som är värd respekt för sin ihärdighet. Jag är här i 

egenskapen av två roller, dels ledamotens kollega i lag- och kulturut-

skottet under föregående mandatperiod som faktiskt fördjupade sig väl-

digt ordentligt i frågan och då tittade man främst på näringslivets kon-

sekvenser. Vad skulle det innebära för vår banksektor, rederierna, det 
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finns en del intressant att hämta i det betänkande. Jag vill ge som färd-

kost inför den kommande behandlingen i utskottet att titta på hur det 

påverkar vår hälsovårdsorganisation. Vad jag avser med det är att vissa 

IT-system är integrerade över gränserna idag, exakt tidsangivelse har 

betydelse för labbprover det har betydelse för när exakt en vårdinsats 

görs. Som social- och hälsovårdsminister välkomnar jag särskilt en för-

djupning i den aspekten. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det kan säkert vara intressant, inte minst med den språkliga utveckling-

en vi ser i dagens Finland som tvingar oss att skicka mer och mer av våra 

patienter västerut kan det finnas klara fördelar med att på lång sikt gå 

över till den gemensamma tidszonen också på det området. Det är in-

tressanta synpunkter ministern för fram och uppmanar utskottet att 

titta på det. 

Minister Wille Valve, replik 

Så är det. Förra gången utskottet behandlade ärendet gick vi samtliga in 

med ett fullkomligt öppet sinne. En tidsskillnad kan säkert hanteras i 

olika system. Det är alltid intressant att fördjupa sig i hur det fungerar, 

vilket jag är säker på att utskottet kommer att göra även denna gång. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Ett intressant förslag som har kommit upp i den allmänna debatten är 

att man samtidigt skulle slopa sommartiden, att man skulle ha halva 

året svensk tid och andra halvan finsk tid. Så har man gjort på Island 

där man inte skiljer på sommar- och vintertid. Det finns många möjlig-

heter att hantera problemen, frågan är hur man gör det bäst. Jag är 

övertygad att det finns ett starkt intresse från den åländska befolkningen 

att gå mot mera svensk tid. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Talman! Vi vet att demokratiska processer tar tid. Det här är ett typexempel 

på det. På våren 1926 lämnade landstingsman Jean Thörnroos en petition för 

införande av mellaneuropeisk medeltid. Han skrev så här: ”från uråldriga ti-

der och ända in till 1920 då östeuropeisk tid infördes i Finland har land-

skapet Åland haft sin egen tid dvs. astronomisk tid vilket skiljde sig från 

både finsk och svensk tid. När på Åland uret visade 12 middag var klockan i 

Helsingfors 12.20 och i Stockholm 11.40 allt räknat i jämna minuter. Att 

ålänningarna hade sin egen tid medförde ingen som helst praktisk olägen-

het. Skulle landskapet varit förenat med Finlands järnvägsnät hade en följd 

härav blivit att Åland av rent praktiska skäl nödgas frångå sin astrono-

miska tid”. Så skriver ha i sin petition. 

I debatten som följde i Ålands landsting så väckte det en viss diskussion 

och landstingsman Strandfält menar att en sådan petition kunde ses som ett 

separatistiskt strävande. Landstingsman Thörnroos sade så här: ”Jag måste 

erkänna att även jag för ett ögonblick av ungefär samma tanke som lands-

tingsman Strandfält, nämligen att petitionen möjligen skulle komma att 

väcka ont blod inom riket. Med detta tvivelsmål varade hos mig blott ett 
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ögonblick. Varför så frukta för allting?” Han säger vidare, ”Någonting måste 

vi göra om vi skola vinna någonting. Vågar vi någonting kunna vi också 

vinna någonting”. Den här petitionen gick sedan till lag- och kulturutskottet 

där den processades väldigt noggrant och det blev en omröstning. Man kunde 

inte riktigt enas om hur man skulle ta det vidare. Vicetalman Eriksson som 

fanns med i lag- och kulturutskottet tyckte att man kunde omfatta petitionen. 

Eftersom man inte enig så var lagtingsordningen så vid den tiden att det gick 

till stora utskottet för att man ytterligare skulle fundera kring detta. Där 

kunde man inte heller enas så även där blev det en reservation. 

Det här är en djupdykning som har gjorts i de stenografiska protokollen 

från 1926. I nittio års tid har vi fört ett resonemang om Åland borde tillhöra 

en annan tidszon än vi de facto gör. Det börjar bli läge för att komma fram till 

ett annat resultat. Därför finns jag med som undertecknare på åtgärdsmotion 

nummer sex dvs. som det heter nuförtiden att skola ha centraleuropeisk tid. 

Ltl Tage Silander 

Tack, fru talman! Helst av allt skulle man önska att såväl Sverige som Finland 

skulle idka åländsk tid i fortsättningen. Vilket i praktiken antagligen betyder 

att både Finland och Åland borde byta till det vi nu kallar svensk tid. Det 

skulle vara idealet för då skulle vi inte ha så många misstag, missade tider och 

dylikt som det ibland finns nu pga. tidskillnaden. 

Jag sympatiserar med åtgärdsmotionen men när jag läser den och moti-

veringarna till att man skulle ändra blir jag förvånad, man måste slipa på ar-

gumenten. Man säger bl.a. att med en sådan förändring för näringslivet för-

enklar kontakterna västerut. Det är sant. Men betyder inte det samtidigt att 

man skulle försvåra kontakterna österut, till vilken skada det kunde ha. 

Man säger också att man skulle ha samma tid som övriga europeiska 

börser, det stämmer väldigt långt det blir många fler börser som skulle ha 

samma tideräkning men man skulle inte ha samma som Helsingfors. 

Man säger också att turistströmmen kommer från Sverige. Huvuddelen av 

turistströmmen till Åland kommer från Sverige, det är säkert så men den 

finska turismen är också viktig för Åland. Gör man det lättare för den en an-

tar jag att man därmed gör det svårare för den andra turistströmmen, det be-

höver man också beakta. Huvudmotionären gick inte in på det personliga dvs. 

om man är morgonmänniska eller kvällsmänniska eller dylikt. Det nämns 

trots allt något om svensk tv vilket betyder att programmen börjar en timme 

senare på Åland än i Sverige och då kan jag inte säga något annat än för min 

egen del så är jag väldigt tacksam att så är fallet för det betyder att jag känner 

att jag har större möjlighet att titta på svensk tv. Men nu är vi inne på person-

liga åsikter. 

Det jag efterlyser, eftersom jag började med att säga att jag sympatiserar 

med tanken, är att man behöver slipa på argumenten om det här är en vädjan 

till regeringen i Helsingfors om att man ska vidta åtgärder så bör man nog 

fundera lite till. Det som för mig skulle kännas ännu viktigare är att man 

skulle upphöra med konstigheterna sommar- och vintertid, men det är ett 

annat ärende. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack ltl Silander för mycket bra synpunkter. Ser vi det rent personligt 

håller jag med ledamoten, det skulle vara bekvämare hemma. Det som 
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gör att jag är negativ till detta är näringslivet. Det här är en återkom-

mande motion det är bara skillnad på vem som skriver under. Tidigare 

har det varit en ledamot som varit ihärdig med detta varje mandatperiod 

och nu är det en ny som tar över när inte den ledamoten är kvar längre. 

Det som kom fram under förra mandatperioden var att näringslivet var 

skeptiska till detta just av de anledningar som ltl Silander sade, därför är 

det jätteviktigt att man hör näringslivet och tittar på deras möjligheter 

och vad de får för konsekvenser. 

Ltl Tage Silander, replik 

Tack, fru talman! Antar att det är självklart att man hör näringslivet i en 

sådan här fråga. Har den här frågan varit upp många gånger tidigare har 

de väl färdiga koncept för det svaret. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, fru talman! Visst är det så, om vi ska gå vidare med det behöver vi 

utveckla argumentationen. Mot den bakgrunden kunde ltl Silander ha 

bidragit till att utveckla argumentationen, han problematiserade mest 

förslaget och sade att han sympatiserar med det men var ändå ganska 

kritisk i de sakliga invändningarna som kom. 

Vad gäller näringslivet är det klart att det skulle underlätta för nä-

ringslivet västerut och det skulle skapa problem för näringslivet österut. 

Där kommer man till frågan vad vi ska lägga krut på och satsa på, ska vi 

vända oss mot den alltmera krisande, sjunkande finska ekonomin eller 

ska vi försöka slå oss in på den svenska marknaden framöver för att 

bredda vårt näringsliv och vårt kundunderlag. Det senare skulle vara be-

tydligt viktigare ur åländsk synpunkt att vi faktiskt håller blicken vänd 

västerut utan att förstås tappa förankringen österut där vi har våra allra 

flesta kunder idag. Ska vi växa måste vi in på den svenska marknaden 

och här kunde det vara ett viktigt steg. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Tage Silander, replik 

Tack, fru talman! Det är alldeles givet att jag gärna ställer upp och hjäl-

per till med argumentationen, ville bara peka på de problem som jag ser 

det. Vet inte om jag klarar av att hjälpa till men gör absolut mitt bästa. 

Ett sätt är att i en anhållan peka på vikten att såväl Åland som Finland 

borde göra detta. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Självklart håller jag med om att det vore den bästa lösningen men sam-

tidigt inser jag orimligheten att vi från Ålands sida ska begära att Fin-

land ska byta tidszon. Vi kan förstås uttrycka vår önskan om att så ska 

ske. Vi kan ställa oss frågan och anföra mot Helsingfors att vi gärna vill 

byta tidszon. Vi kan inte diktera hur Finland väljer att göra. Det vore en 

orimlig begäran att skicka till Helsingfors att nu måste hela landet byta. 
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Talmannen 

Diskussionen är avslutad. 

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

omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Föredras 

10 Bristande säkerhet på linfärjor 

Vtm Veronica Thörnroos skriftliga fråga SF 1/2016-2017 

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 Nordberg. Ordet ges först till vicetalman Thörnroos.  

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag 

till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: 

Vilka åtgärder har landskapsregeringen vidtagit för att höja säkerheten om-

bord på linfärjorna? 

Minister Mika Nordberg 

Tack, fru talman! Tack ltl Thörnroos för möjligheten för landskapsregeringen 

att uttala sig i frågan. Precis som frågeställaren har påpekar är det väldigt 

många av ålänningarna och många trafikanter som använder våra linfärjor. 

Vid utredning av det aktuella fallet har det visat sig att den mänskliga fak-

torn de facto var den som bidrog till incidenten. Våra olika färjförare har en 

form av handbok, en skötsel och driftsinstruktion som de har att följa när det 

gäller att framföra våra linfärjor. I den första punkten står det, ”trafikanterna 

skall transporteras säkert och ekonomiskt över färjpasset med färjan”.  

Bland de första instruktionerna är att säkerheten kommer väldigt fort. Vi-

dare har vi förtydligat instruktionerna när det gäller handboken och läser upp 

vad det står. ”Avfärden sker efter det att bommen på land fälts ner och först 

när bommen är nere lyfts färjans ombordkörningsklaff. Om ombordkör-

ningsklaffen är skymd måste färjföraren genom att gå ut på däck eller ge-

nom att använda speglar eller om kamerautrustning finns förvissa sig om 

att ingen bil befinner sig på färjans ombordkörningsklaff eller kan skadas 

när ombordkörningsklaffen lyfts upp. Avgången från färjfästet sker när 

alla bilar är säkert ombord”.  

Från landskapsregeringens sida har vi de facto under det gångna året gjort 

åtgärder för att lyfta fram färjförarna av våra linfärjor. Vi har bl.a. varit till 

trafikverket i Sverige där vi har ett väldigt gått samarbete och där möjliggjort 

en satsning på utbildningen av våra färjförare. Vi har redan haft en kurs i 

ekonomisk körning där de har fått ta del av trafikverkets olika utbildningar.  

Utifrån detta gör vi vårt yttersta från landskapsregeringen att dylika situat-

ioner inte ska uppkomma. Vi har även tittat på olika tekniska lösningar som 

vi skulle kunna möjliggöra med sensorer och dylikt. Allt detta för att vi ska 

kunna bedriva trafiken så säkert som möjligt. Tack. 
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Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Tack minister Mika Nordberg för svaret. Som jag skriver i 

min skriftliga fråga att linfärjor är viktiga länkar i skärgårdens trans-

portsystem och under 2015 transporterades sammantaget strax över 

300 000 fordon. Det som vi kunde läsa i lokalpressen om en allvarlig in-

cident att en bil blir hängande med bakhjulen utanför färjklaffen är ändå 

anmärkningsvärt med tanke på de säkerhetsföreskrifter som finns. Det 

som ministern själv lyfte fram om att det ska vara säkert och också eko-

nomiskt försvarbart när man transporterar vidare. Jag har full förståelse 

för den mänskliga faktorn, den som aldrig har gjort ett misstag har hel-

ler aldrig gjort en upptäckt. 

Vill ändå veta vilka nya åtgärder som landskapsregeringen har vidtagit 

för att det inte ska hända igen. Denna händelse hade kunnat resultera i 

en dödsolycka. Det är ganska allvarligt. Vad gäller Eco Driving är det bra 

att man vänder sig mot Sverige och fortsätter samarbetet där. 

Vill samtidigt erinra ledamoten om att tidigare trafikminister Runar 

Karlsson 2007 eller möjligen 2008 införde begreppet och systemet med 

Eco Driving och såg också till att utbildningsmöjligheter gavs och det var 

efter att linfärjförarna hade varit på ett studiebesök till svenska sidan. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Som jag sade i mitt inledande svar tittar vi på olika lösningar med t.ex. 

sensorer för att det inte ska kunna upprepas. Trots det har vi ändå män-

niskor som framför våra färjor och i olika situationer kan stress och an-

nat påverka driften. Trots det är ändå säkerheten något vi inte kan kom-

promissa på. Från landskapsregeringens sida kan man inte påvisa att 

man på något sätt skulle ha prutat på säkerheten. Vi fortsätter arbetet 

att på ett säkert sätt kunna framdriva våra linfärjor. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman!  De sensorer som det nu förts ett resonemang kring att 

eventuellt ska installeras, eller man ska försöka arbeta fram ett säkrare 

system. När kan ministern ge en indikation om något sådant kommer att 

införas? Det skulle vara intressant att veta. Min avsikt är inte att gå åt 

den som gjorde misstaget, alla har vi gjort misstag. Jag hoppas och tror 

att landskapsregeringen har tagit det på allra största allvar, att man har 

samlat linfärjförarna, haft en genomgång, en diskussion kring det och 

att man förtydligar regelverket, också det ansvar som du har när du är i 

tjänst för Ålands landskapsregering precis på samma vis som du har när 

du arbetar för en privat arbetsgivare. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Det är ett kontinuerligt arbete som pågår hela tiden precis som fråge-

ställaren var inne på. Under den service som görs av linfärjorna är detta 

något man tittar på att försöka installera de olika systemen som ska vara 

en hjälp. Trots alla de system som installeras så finns alltid den mänsk-

liga faktorn med. Något som är väldigt viktigt att man även sätter resur-

ser på personalen och det har man från landskapsregeringen gjort under 

den senare tiden. 
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Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

För kännedom 

11 Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ändringen av 1998 års protokoll 

till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långli-

vade organiska föroreningar 

Landskapsregeringens yttrande RP 1/2016-2017-s 
Republikens presidents framställning RP 1/2016-2017 

Ärendet upptas till behandling den 7.12.2016. 

12 Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ändringen i 1998 års protokoll till 

1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende 

tungmetaller 

Landskapsregeringens yttrande RP 2/2016-2017-s 
Republikens presidents framställning RP 2/2016-2017 

Ärendet upptas till behandling den 7.12.2016. 

13 Godkännande av Parisavtalet 

Landskapsregeringens yttrande RP 4/2016-2017-s 
Republikens presidents framställning RP 4/2016-2017 

Ärendet tas upp till behandling vid lagtingets nästa plenum. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls idag klockan 16.50. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 

Upprop. 21 ledamöter. 

Talman Johan Ehn anmäler om ledighet på grund av sjukdom. 

Remiss 

1 Godkännande av Parisavtalet 

Landskapsregeringens yttrande RP 4/2016-2017-s 
Republikens presidents framställning RP 4/2016-2017 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

Diskussion. 

Minister Wille Valve 

Talman! Parisavtalet är på flera sätt en milstolpe för mänskligheten, den ger 

också ett visst hopp för framtiden med tanke på år av hyfsat fruktlösa för-

handlingar som har förts på internationell nivå. Som beskrivs i landskapsre-

geringens yttrande förutsätts att minst 55 parter har förbundit sig till avtalet. 

De ska tillsammans stå för 55 procent av de globala utsläppen av växthusga-

ser. Tröskeln för att avtalet ska träda i kraft uppfylldes den 5 oktober 2016 

och Parisavtalet trädd i kraft den 4 november 2016. 

 Det är ett brådskande ärende som beskrivs under kapitel 5.2 i proposit-

ionen. Det skvallrar en del att utlåtandena begärdes med väldigt kort tidsfrist 

eftersom det ansågs nödvändigt att be om riksdagens godkännande av avtalet 

så snart som möjligt. Samma gäller förstås för lagtinget som gäller för riksda-

gen. 

Avtalet har en tämligen ambitiös agenda. Parisavtalets mål på lång sikt är 

att hålla ökningen i den globala medeltemperaturen betydligt under två gra-

der Celsius samt fortsätta ansträngningar för att begränsa temperaturökning-

en till 1,5 grader Celsius över förindustriell nivå. Dessutom har avtalet som 

mål att öka ländernas anpassningsförmåga till klimatförändringen samt göra 

finansflöden förenliga med en riktning mot låga utsläpp av växthusgaser.  Det 

följer också en global utvärdering av uppnåendet av de långsiktiga målen som 

kommer att göras med fem års mellanrum. Parisavtalet gäller tiden efter år 

2020, då Kyotoprotokollet inte längre är i kraft. 

Vad innebär det för Åland? Vi kommer att höra om kopplingen till hållbar-

hetsagendan i kommande anföranden. Läget sammanfattas också i det sista 

stycket i landskapsregeringens yttrande, ” lagstiftningsåtgärder som krävs för 
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att uppfylla Parisavtalet förväntas finnas behov av sådana, i första hand för 

att genomföra kommande EU-direktiv.” Den exakta omfattningen av de lag-

stiftningsåtgärder som förutsätts för verkställandet av Parisavalet är idag 

okända, de kommer att flyta ur EU-direktiv i den mån de kommer. 

Landskapsregeringen anser att detta är ett viktigt avtal i synnerhet med 

tanke på att klimatpolitiken har nog aldrig varit så ifrågasatt globalt som 

idag, landskapsregeringen ger sitt fulla stöd till att dessa målsättningar upp-

fylls. Vill ta tillfället i akt och uttrycka förhoppningen om att detta avtal be-

handlas i snabbast möjliga ordning. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Landskapsregeringen gav ett utlåtande den 8 mars 

2016 angående undertecknandet av Parisavtalet och har vi snart decem-

ber 2016. Vad beror det på att det på att det är så långt mellan land-

skapsregeringens utlåtande och lagtingets medgivande. Turordningen, 

tillvägagångssättet är märkligt eftersom man ger ett utlåtande från land-

skapsregeringen utan att höra lagtinget i frågan. Hur har landskapsrege-

ringen resonerat när man från finskt håll har underminerat Ålands möj-

ligheter att uppfylla Parisavtalet genom det indragna vindkraftsstödet? 

Minister Wille Valve, replik 

Ledamotens första fråga kan undertecknad inte svara på annat än i ge-

nerella ordalag så som att detta ärende kontinuerligt har varit högt prio-

riterat inom landskapsförvaltningen. Den andra frågan avböjer under-

tecknad att svara på. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Det skulle ha varit den andra frågan som varit intres-

sant om ministern hade kunnat utveckla den. Parisavtalet medföljer 

konsekvenser och åtaganden från Åland och vi har inte så många möj-

ligheter att uppfylla miljömålen med mindre än att vindkraften hade va-

rit en del av vår profil utåt för att klara av våra miljöutsläpp och be-

gränsningar. På några års sikt, om det inte sker några andra förändring-

ar kommer vindkraften mer eller mindre att monteras ner. 

Minister Wille Valve, replik 

Kan bekräfta att landskapsregeringens besvikelse framhölls under före-

gående landskapsregerings mandatperiod och också under nuvarande 

landskapsregerings mandatperiod, senast under det gemensamma stra-

tegimöte som landskapsregeringen hade tillsammans med Finlands re-

gering. Den besvikelsen är på intet sätt glömd. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Minister Valve uttryckte att man inte riktigt vet vad det in-

nebär och att man väntar på EU:s åtgärder. På vilket sätt kommer det att 

bli bindande för Åland, kommer det att kräva att Åland lagstiftar om att 

vi för vår del minskar utsläppen eller är det landsmässigt för hela Fin-

land? 
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Minister Wille Valve, replik 

I den mån som lagstiftningsåtgärder kommer att förutsättas kommer 

det via EU-direktiv, de kommer att genomföras nationellt i Finland och 

till stor del är det dessutom finsk behörighet som kommer att beröras. I 

den mån som det berör Åland har landskapsregeringen beredskap att 

genomföra de förändringarna, det kommer att vara fullt hanterbara för-

ändringar. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det låter bra. Det är viktigt att minska utsläppen och vi vet 

att Åland antagligen har de högsta koldioxidutsläppen per capita mycket 

tanke på vår färjetrafik, både internt och externt, räknar man in det och 

ger oss skyldigheter utgående från det kan det bli förödande. Är det 

landsmässigt är det säkert hanterbart för Åland. 

Minister Wille Valve, replik 

Det som ytterligare kan sägas är att fler av dessa åtgärder kommer att 

vävas in det hållbarhetsarbete som landskapsregeringen har inlett och 

beskrivs i den strategi som har presenterats och där sätts ribban ganska 

högt för klimatåtgärder på Åland. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Pernilla Söderlund 

Fru talman! Bästa ledamöter. Kyotoprotokollet godkändes av det dåvarande 

landstinget för 15 år sedan, efter det har även några ändringar godkänts. Syf-

tet var att minska utsläppsgaser till atmosfären och stävja klimatuppvärm-

ningen. 

Från Kyoto till Paris och det s.k. Parisavtalet som troligen de flesta hört 

och läst mycket om, är en fortsättning på Kyotoprotokollet. Eftersom Parisav-

talet är ett s.k. blandat avtal som innehåller bestämmelser som rör både EU:s 

och medlemsstaternas befogenheter ska social- och miljöutskottet få se när-

mare på det. Trots godkännande på EU-nivå ska alla länder ratificera Paris-

avtalet individuellt och även Ålands lagting ska ge sitt bifall eftersom Parisav-

talet innehåller bestämmelser om bl. a. natur och miljöskydd som är inom 

vårt behörighetsområde. 

Parisavtalet strävar till att vara kraftfullt, till stora delar bindande och det 

gäller tillsvidare. Det är viktigt och har höga målsättningar, ambitionsnivåer 

och syftar till att länderna ska kunna göra bra strategiska val och åtgärder för 

att stävja ett globalt problem. Sätter därför globalt samarbete i fokus för att 

minska miljöbelastningarna, men kommer det här att vara tillräckligt? 

Oavsett vad som händer i amerikansk politik så hoppas vi att Parisavtalet 

står fast. På klimattoppmötet i Marrakech som just har avslutats, var länder-

na eniga om att världen kommer att arbeta för minskade utsläpp oavsett om 

USA är med på tåget eller inte. Det här visar att frågan är viktig för många 

och det är en seger för miljön och vårt klimat. 

Allt miljöarbete är mångfacetterat och komplext och kräver många och 

olika åtgärder från flera håll. Det åländska miljöarbetet pågår på många olika 

nivåer och av många olika aktörer. Om man är liten måste man vara smart 

och vi behöver vara med i utvecklingen. Projektets bärkraft visar våra visiso-
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ner och vår resa mot ett hållbart Åland, även här är samarbetet viktigt. Även 

den enskilde ålänningen behöver kliva ut ur sin bekvämlighetszon och ta kli-

mathotet på allvar och se vad man kan bidra med. 

Jag har förut pratat om hälsa i talarstolen och kommer att göra det många 

gånger till. Även idag tänker jag nämna Parisavtalets betydelse och inverkan 

på vår hälsa. Minskning av växthusgasutsläppen minskar samtidigt hälsos-

kadliga utsläpp och hälsofördelarna kommer att bli betydande. Det som är 

bra för vår miljö är också bra för vår hälsa.  

Parisavtalet är framtidsorienterat och framtiden är här för att stanna. 

Ibland är det mycket snack och lite verkstad men miljön är för dyrbar för att 

vi ska låta bli att godkänna Parisavtalet. Först ska social- och miljöutskottet 

se på frågan och som medlem ser jag fram emot det. Jag hoppas och tror att 

vi alla sitter på samma tåg lagtinget, social- och miljöutskottet, regeringen 

och hela Åland och drar alla vårt strå till stacken och vår miljö och vårt klimat 

blir vinnare. 

Jag hoppas att utskottet ser närmare på inom vilka områden som Åland 

har lättare att uppfylla avtalet och inom vilka områden som det är svårare för 

oss och vilka speciella problem som det kan finnas. Att något är svårt betyder 

inte att det är omöjligt, det betyder bara att vi behöver jobba lite hårdare för 

att nå målet. 

Ltl Carina Aaltonen 

Tack, fru talman! Tack ltl Pernilla Söderlund för ett mycket engagerande an-

förande som jag till stor del delar. 

För drygt ett år sedan höll världen andan medan världens ledare förhand-

lade fram ett nytt klimatavtal som ska träda ikraft efter Kyotoavtalets utgång 

2020 och det gick vägen. Parisavtalet trädde ikraft för 19 dagar sedan den 4 

november, hittills är det 197 av världens länder som har enats om ett gemen-

samt mål. Målet att den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 

grader och vart femte år ska rapportering om hur arbetet fortskrider göras. 

Det är en överlevnadsfråga för mänskligheten och det brådskar. 

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har sagt att det är den här generat-

ionen som är den första som kan utrota fattigdom och den sista som kan be-

kämpa klimatförändringarna. Åland har redan startat arbetet i och med lag-

tingets beslut om ett hållbart Åland 2051 och den utvecklings- och hållbar-

hetsagenda som är ett viktigt styrdokument i åtagandet att genomföra Paris-

avtalet. Det är bra rent av fantastiskt att så många från näringslivet, tredje 

sektorn och det offentliga har samlats kring den gemensamma agendan för 

att ta Åland framåt i en hållbar riktning. 

I söndags firade vi att det var 25 år sedan Ålands lagting gav sitt bifall till 

barnkonventionen, det är länge sen. Det är först nu som regeringen mer sys-

tematiskt gör barnkonsekvensanalyser i de lagförslag som lämnas till lag-

tinget. Så får det inte bli med Parisavtalet. 

Det är ytterst viktigt att det inte bara blir vackra ord på strategidokument 

utan att vi också får se konkreta åtgärder. Inte bara i de landsbygdsutveckl-

ingsprogram, fiskeri- och strukturprogram som rör primärnäringarna och 

som ska gälla efter 2020. Min förhoppning är att regeringen även i andra lag-

förslag och framförallt i landskapets budget ska göra konsekvensanalyser och 

medvetna satsningar på att minska koldioxidutsläppen inom landskapets 
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egna verksamheter. Här bör man också få kommunerna med i arbetet, få dem 

att göra upp planer för att minska sina utsläpp. 

I budgetdebatten förra veckan nämnde jag att amerikanska presidentvalet 

skulle kunna bidra med att arbetet med att genomföra Parisavtalet kan brom-

sas upp. I morse fick vi höra att den blivande presidenten har tonat ner sin 

klimatskeptiska profil och han erkänner att det finns en koppling mellan kli-

matförändringarna och mänskliga aktiviteter, det är glädjande men det räck-

er inte. Vi måste drastiskt minska CO2-utsläppen i hela världen, också på 

Åland. Vi måste minska våra utsläpp från dagens 7-8 ton koldioxid per per-

son och år till låga 1,5 ton om vi ska klara av att undvika att temperaturen på 

jorden ökar med 2 grader det fram till 2030. Det brådskar alltså. 

Det gör också behandlingen av ärendet och därför kommer social- och mil-

jöutskottet att i brådskande ordning ta fram ett betänkande så att även 

Ålands lagting kan få ge sitt bifall till Parisavtalet till Förenta nationernas 

ramkonvention om klimatförändringar. Om allt går enligt planerna kan vi 

åter debattera det viktiga avtalet i lagtinget den 7 december. 

Ltl Axel Jonsson  

Tack, fru talman! Först några ord om Parisavtalet som så. Avtalet har hyllats 

från många håll, men också kritiserats från många håll även av miljöorgani-

sationer. Det är intressant att fundera varför man har kritiserat det. 

Överlag om man läser den debatt som har förts efter att avtalet blev klart, 

de positiva sidor som finns är att det innehåller ett ambitiöst globalt upp-

värmningsmål att den globala uppvärmningen inte får överstiga 1,5 grader. 

Det är bra att ha ambitiösa mål men samtidigt har det också kritiserats för att 

vara orealistiskt med tanke på att vi närmar oss en grad redan idag och 2030 

ska man ha 1,5 grad maximalt enligt avtalet. En annan positiv aspekt med av-

talet är att man tvingar de rikare länderna att lägga undan 100 miljarder dol-

lar som ska betalas till utvecklingsländer för att underlätta för dem i klimat-

arbetet. Det som finns på minussidan med Parisavtalet, som ofta nämns, är 

att utöver de hundra miljarderna och det ambitiösa målet om 1,5 grader finns 

inget konkret i avtalet, något som binder länderna att vidta åtgärder utan 

mera allmänna formuleringar och skrivningar. 

Det vet alla som har erfarenhet av politiskt arbete att det är lätt att vara 

överens när det handlar om allmänna mål och formuleringar. När det väl ska 

konkretiseras och göras till verklighet då uppstår det svåra arbetet. Många 

har lyft fram att Parisavtalet är långt sämre än de avtal som man diskuterade 

i Köpenhamn som slutligen föll. Kanske just mot den bakgrunden av att det 

innehåller så mycket mindre konkreta skrivningar och åtgärder. 

Inte heller finns det några sanktioner mot parter eller medlemsstater som 

bryter mot avtalet. Det är svårt att bryta mot ett avtal som inte innehåller nå-

got konkret, det är ganska logiskt. Det är en svaghet som nämns. 

Dock ska, som i många politiska sammanhang, alla medlemsländer skriva 

ett program vart femte år och uppdatera det med vad man avser att göra och 

vad man har gjort för att uppnå Parisavtalet. Det är förstås fint men det är 

återigen lätt att vara överens om det att man ska skriva program och jobba 

med saker men vad man ska göra rent konkret är svårt och det finns inte i Pa-

risavtalet. 

Om vi applicerar det på i ett åländskt sammanhang och funderar vad vi har 

för möjligheter att bidra till att uppfylla Parisavtalet så har vi alla möjligheter 
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på Åland bara viljan finns. Parisavtalet liknar lite vårt mål om ett hållbart 

Åland 2051. Vi är ganska överens om att vi vill nå dit, ska vi vara ärliga mot 

varandra förs det mycket diskussioner men konkreta åtgärder har vi inte be-

handlat här i lagtinget inte speciellt många i alla fall. 

För ett år sedan fanns det en stor samsyn om hur vi skulle arbeta för att 

lyckas uppnå ett utsläppsfritt Åland som Parisavtalet har sikte på och som är 

en del av hållbarhetsstrategin om ett hållbart Åland 2051. Det fanns en vision 

om att bygga ut vindkraften, att vi till 65 procent skulle vara självförsörjande 

av åländsk hållbar vindkraft. Vi har diskuterat att gå över till elbilar för att i 

större utsträckning köra fossilfritt genom vindkraften som vi producerar. Det 

fanns ett tankesätt och en röd tråd i hela den åländska klimatpolitiken. Som 

vi alla vet lades de ambitionerna, det arbetet grusades när Finland valde att 

inte hålla fast vid sitt löfte och den överenskommelse som fanns om att gå vi-

dare med ett gemensamt vindkraftsstöd.  

Ålands Framtid ställer frågan om vi verkligen ska ratificera Parisavtalet 

mot bakgrund att vi hade en stark och gemensam vilja i regeringen i Helsing-

fors och i regeringen på Åland om att driva en klimatpolitik som faktiskt hade 

ett konkret innehåll. Nu väljer man från Finland under det här året att säga, 

nej vi kommer inte att bidra. Då ska vi ställa oss frågan här på Åland, ska vi 

då bidra till att putsa den glansbilden som Finland försöker måla upp om att 

vara ett ansvarsfullt land vad gäller klimatpolitiken. Vi borde argumentera 

om att ska vi gå in för att förverkliga Parisavtalets ambitiösa målsättningar 

kräver det att man kan föra en gemensam klimatpolitik i hamn, att man leve-

rerar med konkreta åtgärder. Mot den bakgrunden menar jag att inte ratifi-

cera Parisavtalet idag skulle vara ett sätt att sätta press på Finland att faktiskt 

börja fundera hur man sköter sin enda autonomi inom statens gränser. 

Vi markerar och använder de politiska verktyg vi har i Ålands lagting ge-

nom att ifrågasätta. Lämna det tydliga beskedet att vi vill vara med och bidra 

till Parisavtalets förverkligande men då kräver det också att man från fin-

ländsk sida hjälper till, att man håller fast vid de löften man gett ålänningar-

na i det ambitiösa arbete vi har satt upp i Ålands lagting. Det vore inte mer än 

rätt. 

När man först drar in 60 miljoner i gemensamt vindkraftsstöd och säger 

att man ska höja klumpsumman med 15 miljoner euro per år istället. Det var 

de svar vi fick när de kom hit och skulle försvara sig för att man inte gick med 

på vindkraftsstödet. Då hade vi kanske haft möjlighet att bygga upp ett eget 

åländskt stödsystem på basen av det. Nu valde man i höstas att säga att det 

inte blir något av det heller. Nu är man dessutom på god väg att ta våra 

kommunalskatter av oss och skicka dem via Helsingfors. Det börjar bli hög 

tid från åländsk sida att markerar att vi inte kan tolerera en sådan politik från 

Helsingfors. 

Vi borde ha en djup och initierad diskussion i Ålands lagting om vi faktiskt 

ska ratificera eller godkänna att Parisavtalet träder i kraft på Åland. Vi har 

faktiskt den möjligheten i Åland lagting, även om man inte alltid tror det när 

man ser avtalen passera slentrianmässigt över lagtingets bord. 

Dessutom om man tittar på de omständigheterna att Finland de facto har 

ratificerat avtalet utan att invänta Ålands lagtings godkännande. Läser man 

på klimatkommissionens hemsida ser man att den 14 november har Finland 

ratificerat avtalet. Man struntar i att man har en autonomi som faktiskt ska ta 

ställning till avtalet om det är förnuftigt eller inte ur ett åländskt perspektiv. 
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Parisavtalet tillåter inga geografiska reservationer som vissa fördrag möj-

liggör, där Finland kunde ha sagt att avtalet gäller i Finland men inte på 

Åland. Det väljer man att strunta i från Finlands sida och det visar på den lik-

giltighet som den nuvarande regeringen visar mot Åland i åländska frågor.  

Mot den bakgrunden föreslår jag att ärendet bordläggs till vi är fler i salen 

som kan diskutera frågan på allvar. Föreslår att det bordläggs till nästa ple-

num den 7 december för att få en djup och initierad diskussion i ärendet. Vi 

kan inte tillåta en fortsatt utarmning av självstyrelsen på det här sättet utan vi 

måste våga markera gentemot Helsingfors om vi ska ha någon självstyrelse 

kvar framöver. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack, fru talman! Hör jag helt rätt att ltl Axel Jonsson hotar med att inte 

ratificera avtalet, det gör att man krampaktigt greppar efter skämskud-

den. Det här är en fruktansvärd dålig PR. Redan att uttala det från talar-

stolen finns risken att en sådan åsikt och förslag ska nog ut utanför väg-

garna och även utanför Åland, finner det mycket beklagligt. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Menar ltl Wickström att vi kan ta i hand med finska staten om att satsa 

på att faktiskt förverkliga Parisavtalet, men den finska staten låter bli att 

fullfölja sitt löfte och säger blankt nej det blir ingenting, att det inte ska 

få några konsekvenser på Åland? Att vi inte ska kunna markera politiskt 

mot Finland? Menar ltl Wikström att Finland väljer att ratificera avtalet 

utan att invänta lagtingets behandling och godkännande utan väljer att 

helt gå på den egna linjen och strunta i vad ålänningarna tycker. Menar 

han att det är ett acceptabelt beteende från den finska statens sida, vi 

ska bara sitta och bocka och nicka och vara nöjda här på Åland, är det 

kontentan av ltl Wikströms replik? 

Ltl Tony Wikström, replik 

Fru talman! Det är en fråga som hela världen behöver stiga på tåget och 

det gäller att jobba både globalt och t.o.m. på individnivå. Axel Jonsson 

efterlyser konkreta innehåll i arbetet och då ska Ålands Framtid kunna 

bidra till att hjälpa oss att nå målet 2051 med ett hållbart Åland. Leda-

moten talar om elbilar men visar samtidigt tummen ner för kollektivtra-

fik vill t.o.m. förbjuda den helt i stan, vilket är helt befängt. Vi kan titta 

oss i spegeln och göra vårt strå till stacken så att vi kan nå målet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Wille Valve, replik 

Måste nypa mig själv i armen om jag hörde rätt att Ålands Framtids linje 

är att vi inte ska ratificera Parisavtalet, dvs. i förlängningen skulle 

Ålands lagting bedriva samma politik som presidentkandidat Trump fö-

respråkade i USA:s presidentval. Ställer mig mycket skeptisk till en så-

dan linje av flera skäl. Kanske PR-mässigt att vi straffar ut oss själva ur 

det internationella samfundet och vi uppnår motsatt effekt jämfört med 

vad vi vill uppnå med vår nyligen antagna hållbarhetsagenda. Om det 

stämmer det som ledamoten anför med ratificeringsinstrumentet då 

skulle mitt tips vara att social- och miljöutskottet kunde fördjupa sig i 
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huruvida påstående stämmer, skulle det vara så är det på sin plats med 

ett kritiskt betänkande och tillrättaläggande. Det är väldigt viktigt att vi 

drar vårt strå till stacken för att uppfylla denna förpliktelse. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Om vi ska bedriva en gemensam utrikespolitik med Finland är det inte 

då rimligt att vi ställer krav på att man också inom den egna staten hjäl-

per varandra att förverkliga de åtaganden man förbinder sig till genom 

det avtal som Parisavtalet är. Det löfte man gav om en gemensam sats-

ning på vindkraften, som faktiskt kunde ha gjort något konkret för att 

närma sig Parisavtalets intentioner, ska det verkligen passera obemärkt 

genom att vi ska skriva brev eller påtala från social- och miljöutskottet 

att vi är missnöjda med att man inte hör Ålands åsikt före man ratifice-

rar avtalet? Räcker det från Ålands sida, ska vi verkligen inte stå på oss 

mer än så, är det så vi ska förstå minister Valves skepsis? 

Minister Wille Valve, replik 

Vi ska förstå minister Valves skepsis som så, om vi binder ihop detta ja 

eller nej med vår redan passerade konflikt med vindkraftsstödet så gör 

vi oss själva en björntjänst och skjuter oss själva i foten. Vågar uttrycka 

mig för hela landskapsregeringens räkning med att det vore oklok poli-

tik. Det bästa vi kunde göra för klimatet, också med tanke på vårt eget 

rykte, vore att fortsätta behandla detta avtal. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Uppmanar ändå minister Valve att tänka igenom det ordentligt, om man 

går till den frågan som han lyfter vad skulle det få för konsekvenser? Det 

får till konsekvens att Finland som har ratificerat avtalet redan får en vit 

fläck på kartan där man inte kan garantera att avtalet gäller. Det skäm-

mer ut Finland internationellt. Frågan är hur långt vi ska låta Finland 

utarma den åländska självstyrelsen före vi vågar markera det internat-

ionellt? Det här året har gett oss massor av argument för att gå den 

vägen att våga föra upp självstyrelsen på den internationella agendan 

igen. Det räcker uppenbarligen inte att vi åker och träffar den finska re-

geringen och får nej efter nej, vi måste våga tänka nytt och se på nya 

möjligheter för att bevara den lilla självstyrelse vi har kvar när den de 

facto är satt under så pass stor press som den är idag. Har ministern 

ingen som helst förståelse för det här resonemanget? Hur ska man an-

nars göra? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Talman! Blev förvånad, ltl Jonsson tänker tydligen lämna allt vad miljö-

arbete heter. Rimligtvis när det kommer nya avtal har man förhandlat 

fram och kommer till bättre lösningar. Vi ska vara med på tåget och för-

söka göra en bättre framtid för oss. Det här var att koka soppa på en 

spik, det blir ett urvattnat miljöarbete om man gör som ltl Jonsson före-

slår.  
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Ltl Axel Jonsson, replik  

Vi har alla möjligheter här i salen att förverkliga det miljöarbete vi vill. 

Det som var kontentan i anförandet var att om vi skriver på Parisavtalet 

eller inte, det avgör inte om vi bidrar till att minska utsläppen utan den 

konkreta politik vi för i lagtinget och den ställer vi givetvis upp på från 

Ålands Framtid. Vi måste börja använda de instrument vi har för att 

driva en självstyrelsepolitik gentemot Helsingfors. En politik så att man 

faktiskt får Helsingfors att reagera och fundera över hur man sköter sin 

autonomi för idag låter man ålänningarna hållas, beklagar lite och 

skickar lite brev ibland. Man har lärt sig att man kan hålla på för det får 

inga konsekvenser, vi menar att det börjar bli dags att visa att det fak-

tiskt får konsekvenser att behandla sin enda autonomi på det sätt man 

har gjort det senaste året. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Talman! I det här miljöarbetet borde lagtinget stå enat. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Tony Wikström 

Tack, fru talman! ”En obehaglig sanning” var Al Gores rubrik på sin beskriv-

ning av vad som kommer att hända i världen om inte klimatförändringen 

hejdas. Vi har de senaste åren fått den ena skrämmande prognosen efter den 

andra och forskare världen över är eniga, vi måste göra radikala åtgärder och 

vi kan inte vänta. 

Parisavtalet går i korthet ut på att de globala utsläppen ska ha nått sin 

högsta nivå, så snart som möjligt för att sedan minska och om 35 år ska net-

toutsläppen vara noll, precis som lagtinget redan slagit fast under devisen ett 

hållbart Åland. Den globala uppvärmningen ska begränsas till klart under två 

grader jämfört med förindustriell tid. Ansträngningar ska göras för att nå 1,5 

grader.  

Minst lika viktigt som målet är man från ett framtida perspektiv ser bakåt 

ända till idag och identifierar vilka steg som är nödvändiga för att nå målet 

s.k. back-casting. Dessutom ska man med mellanrum om 5 år revidera planer 

och följa hur man följer vägen mot målet på ett nationellt och globalt plan. 

Det är glädjande.  

Det finns flera saker att glädjas över. Inte minst det faktum att Kina, som 

tidigare var ett orosmoment, numera ses som en aktör som driver på den 

gröna utvecklingen. Det är en hisnande tanke att det uppförs ett vindkraft-

verk i timmen i Kina och man driver också på utvecklingen, i prestanda och 

pris, gällande solenergi. 

Men vi har långt kvar innan vi kan pusta ut och kan säga att vi vänt den 

negativa utvecklingen.  Här tror jag att vi måste se till oss själva. Man pratar 

idag om cirkulär ekonomi, och det kan kanske uppfattas som något komplice-

rat och svårt. Men detta är inget konstigt. Tvärtom. I själva verket är det nå-

got högst naturligt. 

Socialdemokraternas partiordförande Camilla Gunell brukar säga att det 

här är något som vi kunde förr. Vi lagade saker som gick sönder, vi återan-

vände, vi lagade mat i storkok och fixade lunchlådor, vi åkte inte till andra si-

dan jorden på semester, ibland flera gånger per år. Vi köpte inte nya telefoner 
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bara för att den nya hade en lite annorlunda form eller siffra i modellbeteck-

ningen. Vi cyklade mer, vi åkte mer buss, listan kan göras lång. Ändå, handen 

på hjärtat, allt var inte bättre förr men idag har vi kunskapen och möjligheten 

att leva mer cirkulärt bara viljan finns. 

Talman, det finns alltid en risk att dokument blir hyllvärmare och att slut-

resultatet blir massor med snack men lite verkstad. Detta har vi sett med am-

bitiösa papper såsom vattenvårds- och miljöhandlingsprogrammet som togs 

fram för snart två decennier sedan. Av de stränga målen uppnåddes inte 

många och gång på gång trumfar ekonomi och arbetsplatser över miljön. Det 

kan kännas nedslående, men vad är alternativet? Att inte göra någonting? 

Nej. Vi ska ha mål, vi ska jobba framåt, vi ska på riktigt bli hållbara 2051. 

Med Parisavtalet i ryggen känns det här jobbet lättare på något vis. Vi är en 

kugge i ett stort hjul och även om vi är små är vi viktiga. Jag kommer ihåg en 

slogan som togs fram för några år sen. Åland skulle vara ”en grön ö i ett blått 

hav”. Så är det, naturen är det viktigaste vi har. Det har ålänningar alltid vetat 

om. Nu börjar det kännas som om resten av världen också vet det. 

Ltl Ingrid Johansson 

Talman. Ett godkännande av Parisavtalet, vilket jag utgår från att vi kommer 

att nå, är historiskt. Om 25 år kommer vi att fira godkännande av detta avtal 

så som vi i helgen firade att barnkonventionen fyllde 25 år på Åland.  

Parisavtalet är ett av de mer progressiva klimatavtalen som undertecknats. 

Parisavtalet ska, med all rätt, ses som en diplomatisk framgång och avtalet vi-

sar en tydlig riktning men mycket finns kvar att göra. Vi här på Åland ska inte 

nöja oss med de krav som Parisavtalet ställer, vi måste gå längre. 

För någon vecka sedan sa chefen för FN:s miljöprogram UNEP Erik Sol-

heim, på tal om att Parisavtalet inte räcker, så här till YLE nyheterna. ”Det 

växande antalet klimatflyktingar som drabbas av hunger, sjukdom, fattigdom 

och konflikter kommer att vara en konstant påminnelse om vårt misslyck-

ande. De vetenskapliga bevisen visar klart att vi måste agera snabbare. 

”Ryggmärgsreaktionen blir nog för många att undra vad vi har ansvar för att 

minska antalet klimatflyktingar? Vad har lilla Åland för betydelse bland jättar 

som USA och Kina?  

Till skillnad från många andra samarbeten där man aldrig blir starkare än 

sin svagaste länk så gör alla människors, organisationers och nationers val 

skillnad när det gäller klimatet. Klimatfrågan visar med all önskvärd tydlighet 

att vi är världsmedborgare som tillsammans med våra syskon från all värl-

dens länder kan göra skillnad. Vi tillhör den del av världen som förbrukar 

mest och därmed påverkar klimatet mest. Det är framförallt vi som ska ändra 

våra konsumtionsmönster, vårt resande och våra vanor. 

Det är därför bra att landskapsregeringen arbetar så aktivt med hållbar-

hetsfrågor. Vi behöver frigöra oss från fossila bränslen men också öka medve-

tenheten om klimatfrågan. Min hälsning till landskapsregeringen är därför, 

håll i det fantastiska arbete ni påbörjat, ni har en strategi följ den, för hela 

världens skull! 

Talman. Att lyckas få bukt med klimatförändringarna är ingen enkel sak. 

Parisavtalet syftar till att temperaturhöjningen ska hållas under två grader, 

det låter enkelt men är desto mer komplicerat. För att lyckas måste vi arbeta 

på alla plan, från det globala till det individuella. Att godkänna Parisavtalet är 



  

  579 

gränsen för vad som är anständigt. Så när vi godkänner avtalet så måste vi ha 

insikten att vi behöver och ska göra mer.  

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Understöder ltl Axel Jonssons förslag till bordläggning till 

nästa plenum den 7 december. 

Talmannen 

Under diskussionen har ltl Axel Jonsson understödd av ltl Brage Eklund förslagit att 

ärendet ska bordläggas till plenum den 7 december. Bordläggning kommer därför att 

ske, önskar någon uttala sig om bordläggningstiden. 

Ltl John Holmberg 

Tack, fru talman! Jag vill föreslå ett extra plenum inkommande fredag. 

Talmannen 

Det är en ny situation. Talmanskonferensen borde sammanträda. Vi ajournerar en kort 

stund för att reda ut situationen i talmanskonferensen.  Talmanskonferensen samman-

träder nu direkt i 10 minuter. 

Plenum återupptas. Ärende kommer att bordläggas till plenum den 7 december. Leda-

möterna uppmanas att vara förberedda på ett eventuellt plenum den 9 december. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls den 7 december 2016 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket ut-

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

förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

Diskussion. 

Minister Wille Valve 

Talman! Framför oss har vi godkännande av förordningen om sättande i kraft 

av ändringen av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga 

gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föreningar. Vad 

är det?   

Ja, det här handlar om en ändring av 1998 års protokoll som avser en upp-

datering av protokollets förteckning över nya substanser och i den anges 

stängare gränsvärden för utsläpp. Ändringarna berör främst storindustriell 

verksamhet som inte finns på Åland. På mycket lång sikt kan ändringarna 

påverka åländsk lagstiftning men då via de förteckningar över nya substanser 

som införs i EU-rätten. Tack för ordet. 

Talmannen 

Diskussionen är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är 

omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

Remiss 

2 Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ändringen i 1998 års protokoll till 

1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende 

tungmetaller 

Landskapsregeringens yttrande RP 2/2016-2017-s 
Republikens presidents framställning RP 2/2016-2017 

Talmannens förslag är att även detta ärende remitteras till social- och miljöutskottet. 

Diskussion. 

Minister Wille Valve 

Tack, talman! Det är samma problematik och samma mekanik som i föregå-

ende ärende. Förvisso handlar det om två olika protokoll men det är till en 

och samma konvention nämligen 1979 års konvention om långväga gränsö-

verskridande luftföroreningar. Konventionen har åtta olika protokoll knutet 

till sig och två av dessa har vi framför oss idag.  

De undertecknades samtidigt, den 24 juni 1998 i Århus. Man kan nog med 

fog kalla dem för systerprotokoll. 

Ändringen i protokollet till konventionen som vi nu behandlar innehåller 

flexiblare övergångsbestämmelser för de nya parter som önskar ansluta sig 

till det, liksom även strängare gränsvärden för utsläpp som till övervägande 

natur är tekniska. Tack för ordet. 

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. 



  

  583 

Remiss efter bordläggning 

3 Godkännande av Parisavtalet 

Landskapsregeringens yttrande RP 4/2016-2017-s  
Republikens presidents framställning RP 4/2016-2017 

Ärendet bordlades vid plenum den 23 november 2016 då talmannen meddelade att för-

slaget är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

Diskussion. 

Ltl Britt Lundberg  

Herr talman! Centern välkomnar Parisavtalet. Vi tillskyndar också att det ska 

vinna kraft på Åland.  

Under den förra mandatperioden hade vi många ärenden och diskussioner 

om avtal, som kom för bl.a. komplettering till lagtinget, där själva grundavta-

let aldrig hade förts till Ålands lagting för godkännande. Vi hade också ett 

liknande ärende som detta, där ärendet helt enkelt hade förts för godkän-

nande till Finland men man hade missat att ärendet också borde ha förts till 

Ålands lagting för godkännande. 

Vi redde upp samtliga situationer. Men vi vet att vi fortsättningsvis har ”en 

skokartong” med avtal som borde städas upp och gås igenom för att få dem 

ikraft och vara i balans mellan Åland och Finland för att alla avtal ska gälla 

även på Åland.  

Trots energi och arbete som lades ner för att få dessa avtal att fungera på 

ett formellt riktigt sätt mellan Åland och Finland så var det otroligt bekläm-

mande att konstatera att Parisavtalet har godkänts och lämnats in till FN från 

finländsk sida men man har glömt bort att lämna det till Ålands lagting för 

godkännande. Avtalet kom sedan efteråt till oss. 

Vi tycker att det är så viktigt att vi får avtalet godkänt så vi kommer inte på 

något sätt att obstruera eller bråka om den saken, utan vi vill tillskynda på 

bästa möjliga sätt.  

Vi uppmanar landskapsregeringen att vara uppmärksamma på att avtalen 

också måste föras parallellt till Ålands lagting och framförallt notera och rea-

gera så fort man får en sådan här framställning till sig, ifall det skulle hända 

en gång till. Vi hoppas att det här nu var alldeles sista gången. Tack, herr tal-

man. 

Ltl Axel Jonsson 

Tack, herr talman!  Ålands Framtid föreslog den här bordläggningen under 

en sen timme när ärendet diskuterades förra gången. Vi ville ha en ordentlig 

genomgripande diskussion här i Ålands lagting om vi verkligen bara ska 

rycka på axlarna åt det beteende från Helsingfors som vi har fått uppleva un-

der det senaste året, inte minst under klimatpolitikens område. Man hade en 

tydlig och stark överenskommelse på att satsa att faktiskt i verkligheten få till 

en förändring på minskade utsläpp. Det kunde ha gjort att Åland till över 60 

procent hade varit självförsörjande på grön energi och det om någonting hade 

varit en konkret åtgärd för klimatet och ett mycket gott exempel för både 

Åland och Finland att visa upp för omvärlden. 

Vi vet alla att Helsingfors valde att ignorera att man i Ålands lagting och i 

Finlands riksdag hade stiftat varsin lag som banade väg för att gå vidare med 

en överenskommelse som man hade.  
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Nu, ungefär ett halvår senare, kommer man med en begäran till Ålands 

lagting om att vi ska godkänna Parisavtalet som har som huvudfokus att 

minska utsläppen i världen. 

Vi från Ålands Framtid menar att man inte borde godkänna det här avtalet 

före man har fått till en ordentlig diskussion med den finska staten om hur 

man faktiskt ska förverkliga det här avtalet. Hur ska vi på Åland kunna fort-

sätta med en aktiv klimatpolitik om vi inte kan lita på gemensamma åtagan-

den och gemensamma satsningar som vi går in för att göra för att göra någon-

ting åt klimatet?  Om vi på Åland godkänner det här avtalet idag eller inom 

kort så kommer det inte att innebära en enda konkret åtgärd för klimatet. Det 

är ju det som räknas sist och slutligen och inte de fina avtal som skrivs i Paris 

eller behandlas i Marrakech. 

För klimatets skull så borde vi inte ge upp diskussionen och ge upp ambit-

ionerna om att få till satsningar på grön energi. Det är ju det som vi har gjort 

under året om vi ska vara riktigt ärliga, vi accepterade de beslut som fattades 

i Helsingfors. Vi har gått in för lite egna åtgärder, men vi har ju gett upp den 

diskussionen, speciellt om vi i lagtinget skickar igenom Parisavtalet utan att 

mera än rycka på axlarna och vara lite irriterade.  

Vi borde ta varje möjlighet att sända en tydlig signal till Helsingfors om att 

vi inte tolererar en sådan här hantering av självstyrelsen. Inte minst mot bak-

grund av att självstyrelsen är satt under ganska stor press från många andra 

håll så är det viktigt att vi tar varje tillfälle och faktiskt lyfter de här frågorna 

och visar att det får konsekvenser om man behandlar Åland på det sätt som 

man har gjort under det senaste året.  

Sammanfattningsvis, herr talman, så föreslår vi att man håller det här 

ärendet i social- och miljöutskottet tills man fått till en diskussion med Fin-

land om att få satsningar igen på det här området för att göra något konkret 

för klimatet och inte bara diskutera klimatet i de här internationella avtals-

sammanhangen. Det internationella arbetet är förstås viktigt, men det inter-

nationella klimatarbetet står inte och faller med Ålands anslutning till det här 

avtalet. Det internationella klimatarbetet står framförallt och faller med att 

man får konkreta åtgärder på plats och fyller det här avtalet med innehåll. 

Det borde vi ha fokus på också här på Åland, att få fram konkreta åtgärder för 

klimatet och inte slå oss på bröstet för att vi godkänner Parisavtalet för det 

gör faktiskt ingenting för klimatet.  

Håll det här avtalet i utskottet tillsvidare, det är vår rekommendation från 

Ålands Framtid.  

Vi välkomnar en debatt om detta och hoppas att Ålands lagting ändå ska 

stå upp för en aktiv klimatpolitik och försöka sätta press på Helsingfors att 

leverera enligt intentionerna i Parisavtalet och det man har åtagit sig gente-

mot omvärlden att göra.  

Här har vi en möjlighet, diskutera den och ta den diskussion på allvar i ut-

skottet! Fundera på vilka åtgärder vi kan ta till! Det här är ett inspel från 

Ålands Framtid för att inte bara rycka på axlarna och gå vidare i en så pass 

viktig fråga för Åland.  

När man dessutom i samband med det här avtalet skickar signalen till 

Ålands lagting att det är bråttom att få det här avtalet på plats, men samtidigt 

åker till New York och ratificerar avtalet utan att ens informera lagtinget och 

landskapsregeringen om saken, då tycker jag att det visar svart på vitt vilken 

inställning dagens regering i Helsingfors har mot självstyrelsen och Åland. 
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Om inte ens vi i ett sådant här ärende kan markera mot Helsingfors, ja då 

är frågan; vem ska då göra det och när ska det göras? Tack, herr talman. 

Minister Wille Valve 

Talman! Framför oss har Parisavtalet. Som redan har konstaterats i remiss-

debatten ska lagtinget säga ja eller nej till den finländska ikraftträdande la-

gen. 

Låt oss säga det från första början; Finland ratificerade Parisavtalet den 14 

november och det är inte att okej att göra så mot lagtinget och det kommer 

att påtalas från självstyrelsens sida. Den stora frågan är förstås; varför? Jag 

har inte den informationen att jag kan ge ett uttömmande svar på den frågan. 

Jag kan bara spekulera. Jag gissar att det har ett samband med klimatmötet i 

Marrakech där verkställandet av Parisavtalet skulle utarbetas och antagligen, 

sannolikt fanns det en önskan om att få avtalet i kraft före det. 

Regeringspropositionen är ganska intressant. Generellt så brukar finska 

regeringspropositioner vara ganska återhållsamma och lakoniska, men på si-

dan 13 kan vi läsa att Parisavtalet är ”ett betydande omvälvande beslut i 

historien av klimatförhandlingar ”. Avtalet är mänsklighetens samlade svar 

på klimathotet. Det är så här långt som vi människor på den här planeten har 

kommit, vi har lyckats komma överens så här långt och det är det som är stort 

med det här avtalet. 

Om vi på allvar argumenterar för att vi borde stoppa Parisavtalet för att 

skämma ut Finland, såsom nämndes tidigare i debatten, så innebär det i sig 

en viss politisk värdering. Värderingen är ju då att klimatarbetet överlag och 

Parisavtalet specifikt kan användas som politiskt slagträ, för det har inget 

stort värde, det är mera värde i att skämma ut Finland vilket landskapsrege-

ringen sannerligen inte samtycker till just nu. Orsaken till detta är att vi har 

absolut ingen internationell goodwill att hämta genom att rösta ner eller för-

svåra Parisavtalet eller klimatarbetet. Det passar inte ihop med hållbarhetsa-

genda, det passar inte ihop med vår image och det passar inte ihop med hela 

vårt hållbarhetsarbete som ett enigt lagting har slutit upp bakom.  

Landskapsregeringen bedömer det som ytterst osannolikt att vi skulle 

lyckas generera sympatier genom att stoppa Parisavtalet i det internationella 

samfundet. Eller ja, vi kan säga som så att det finns vissa kretsar som blir 

glada om vi stoppa Parisavtalet, men det är kanske inte just de kretsarna som 

vår självstyrelse vill förenas med. 

Ltl Ingrid Johansson sade tidigare i vår remissdebatt; ”gränsen för an-

ständighet går vid att godkänna Parisavtalet”. Hon har fullkomligt rätt! 

Tack för ordet.  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Herr talman! Det är ju anmärkningsvärt att ministern står här i talarsto-

len och försöker motivera och förklara varför den finska regeringen inte 

har skickat det här förslaget till Ålands lagting i tid och inte inväntat 

Ålands lagtings åsikt. Det kan jag tycka att är lite märkligt i samman-

hanget. 

 Varför ska vi godkänna Parisavtalet? Propositionen lämnades redan i 

oktober till Finlands riksdag, men man skickade den först i november 

till Ålands lagting, om jag har förstått det rätt. Samtidigt ratificerade 
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Finland avtalet utan att invänta lagtingets åsikt så som är brukligt. Var-

för ska vi ta ett sådant agerande i försvar? 

Sedan vill jag bara understryka att Ålands Framtid inte har föreslagit 

att vi skulle säga nej till avtalet och inte någon annan heller här i salen 

tror jag. Däremot måste vi kunna ställa krav på att vi också måste fylla 

avtalet med åtgärder för att vi ska kunna det godkänna det. Har rege-

ringen tillsammans med den finska regeringen i Helsingfors någon plan 

om hur man ska kunna förverkliga det här avtalet rent konkret? Har mi-

nistern någon sådan plan att presentera för lagtinget? 

Minister Wille Valve, replik 

Vad gäller ltl Jonssons första fråga så må den finska regeringen svara för 

sig själv och även försvara sig själv. Det är inte landskapsregeringens sak 

att stå här och försvara den finska regeringen och det kommer vi inte 

heller att göra, vilket antyddes i mitt tidigare anförande.  

Landskapsregeringen ställer sig skeptisk till att ta Parisavtalet som 

gisslan i en eller annan form med tanke på vad det betyder för klimatar-

betet och med tanke på de som landskapsregeringen har satt upp som 

mål i sitt hållbarhetsarbete.  

Vi ser samtidigt, vilket vi också beskriver i vårt brev till lagtinget, att 

konsekvenserna på Åland kommer med en ganska stor fördröjning. I 

likhet med de två tidigare ärendena så kommer de att komma via EU- 

direktiv och verkställas därigenom också på Åland. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Om man backar bandet lite och tänker tillbaka på vilken tydlig vision vi 

hade här i Ålands lagting och på Åland bara så sent som för ett år sedan 

när vi faktiskt kunde ha minskat våra utsläpp när vi gick in för åtgärder-

na i vindkraften tillsammans med Finlands regering.  

Delar inte ministern den uppfattningen att när vi står här ett år se-

nare och fundera på hur vi ska fylla Parisavtalet med innehåll så har vi 

betydligt, betydligt mindre kött på benen. Vore det inte motiverat att få 

till stånd en diskussion med regeringen i Helsingfors om hur vi ska lyck-

as göra något konkret för klimatet och inte bara invänta direktiv från 

Bryssel och EU som ministern räknade upp?  

Minister Wille Valve, replik 

Personligen tycker jag att det blir lite av en tragikomisk koppling att 

koppla ihop Parisavtalet med vindkraftsdebatten som vi hade för ett år 

sedan. Personligen tror jag inte att det gagnar Ålands sak att peta mera i 

de här såren från ett år sedan.  

För tillfället har landskapsregeringen ganska stora utmaningar allti-

från sotereformen till klumpsumman och självstyrelselagsrevisionen. 

Jag ser att föga fruktbart kan komma ut av att vi fortsätter att hålla liv i 

den diskussionen, om vi inte har ett tydligt mål med den. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Sara Kemetter 

Tack, herr talman! Som ni säkert hörde i socialdemokraternas gruppanfö-

rande i tidigare debatt här före bordläggningen så stöder vi Parisavtalet. Vi 

hoppas att avtalet så fort som möjligt kan träda ikraft även på Åland.  

Det är viktigt att känna till att det här avtalet är rättsligt bindande. Avtalet 

anses vara mycket betydande och ett omvälvande beslut just i den internat-

ionella klimatpolitiken.  

Värdet i avtalet är just hållbar utveckling och minskning av fattigdom, två 

värdeområden som vårt parti värnar högt och vill arbeta även globalt för. 

Avtalet verkställs enligt principerna i klimatkonventionen i ljuset av de 

nationella förhållandena. 

Att nu gå i polemik såsom Ålands Framtid gör gentemot just det här avtalet 

är för socialdemokraterna ett mycket märkligt sätt att arbeta. Vi rekommen-

derar att Ålands Framtids ordförande kanske hittar nya personer som hand-

leder ledamoten. Sådana här former av utpressningsmetoder är inte rätt. Om 

man är emot det arbete och det samarbete man har med riket så är inte det 

här rätt forum att föra den debatten. Det finns andra politikområden där man 

säkert kan hitta större enighet. Men i den här frågan tror jag att det är svårt, 

åtminstone för mitt parti men säkert också för många andra partier, att 

kunna stöda ett sådant här tankesätt. 

Vi anser att Parisavtalet och dess innehåll går starkt ihop med hållbar ut-

veckling som vi alla enigt har ställt oss bakom. Hela den här debatten sätter 

också Åland i en mycket pinsam situation. Vi har varit med om ett historiskt 

möte, vår miljöminister åkte till Paris när själva avtalet skrevs och vi alla var 

ganska lyriska. Vi har skrivit insändare, alla var ganska engagerade och tyckte 

att det här var fantastiskt. Nu när avtalet ska gå genom lagtinget så för vi en 

debatt på alldeles fel nivå, tycker jag.  

Ni som följer med internationella medier vet att den kommande ameri-

kanska presidenten Donald Trump också har skapat ganska mycket debatt 

genom att på höga poster tillsätta ledande personer som inte tror på klimat-

hotet fast vi internationellt har enas kring det. Att på något sätt hamna i 

samma diskussion och på samma bana som den diskussionen tycker jag att är 

fel väg att gå för Ålands lagting. Jag hoppas att vi kan hitta andra saker att 

debattera framöver. 

Parisavtalet förbinder oss parter att uppnå målen med utsläppsminskning. 

Det stämmer att Finland har svikit oss när det gäller vindkraftsstödet. Tidi-

gare har här förts en debatt om att de riktiga miljösatsningarna kanske är 

inom solenergin. Debatten borde handla om att godkänna det här avtalet, att 

hitta nya innovativa lösningar och hur vi ska kunna implementera dem på ett 

ännu bättre sätt. 

För vårt parti är också minskningen av fattigdom viktig. Ju större in-

komstklyftor det finns i ett samhälle desto svårare är det att kunna följa håll-

barhetsmålen. Därför är social hållbarhet ett av de viktigaste målen att arbeta 

med först. Om hela din tid går åt till att förtjäna så mycket pengar att du kan 

försörja din familj och ha mat på bordet då hinner du inte ens tänka och inte 

ens ha råd att tänka på miljön och det som är runt dig. För att du ska kunna 

göra det så behöver du verkligen också ha en social hållbar utveckling. Ut-

skottet kunde, om de har möjlighet, titta lite närmare på hur vi på Åland kan 

jobba med social hållbarhet. Har vi små inkomstskillnader och en ganska god 
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och lycklig befolkning så kommer även miljömålen att kunna uppnås mycket 

snabbare. 

Men detta sagt så godkänner vi att det här avtalet träder ikraft så fort som 

möjligt. Jag hoppas att vi kan föra en mer konstruktiv debatt framöver. Tack.  

Ltl Tony Wikström 

Herr talman! I Ålands Radios senaste väljarenkät rasade partiet Ålands 

Framtid från valsiffrorna 7,4 % till 1,3 %. I ljuset av det är det inte så konstigt 

att partiledaren Axel Jonsson griper varje halmstrå han kan hitta. Men att 

försöka förhala Parisavtalet för att skämma ut Finland är något av det pin-

sammaste som skådats inom åländsk politik. Bordläggningen är totalt felrik-

tad, sorglig och får en att leta efter en skämskudde. 

Javisst – Finland har godkänt klimatavtalet utan att invänta detsamma 

från Åland. Javisst – Åland har all rätt att uttrycka sin besvikelse över det 

uteblivna vindkraftsstödet, vilket även har gjorts. 

Men det är helt fel att använda sig av Parisavtalet, som miljöprofessorn 

Johans Rockström har beskrivit som mänsklighetens sista chans, som ut-

pressningsmetod.  

Glädjande nog har lagtinget redan enhälligt slagit fast att Åland ska vara 

hållbart 2051. Det innebär enligt Parisavtalet att utsläppen av växthusgaser 

ska ha minskats med 40-70 % jämfört med år 2010. Och hjulen är i rullning.  

Ett gott exempel är nätverket bärkraft som är en fantastisk kraftsamling 

som stakar ut vägen mot ett hållbart Åland. Även nästa år fortsätter projektet 

och blir mer och mer konkret.  

Jag vill ge ett litet tips till Ålands Framtid. Vi står just nu inför självstyrel-

sens hittills största utmaning.  Sotereformen undergräver totalt vår självsty-

relse och nu behöver Åland tala med en tydlig och stark röst. Trots det mycket 

allvarliga läget är det för dock för tidigt för prat om att kapa trossarna. Men 

just nu behövs sannerligen politiker som brinner för det åländska och noga 

följer med utvecklingen.  

Så, på ren åländska, sluta jåla och låt oss arbeta tillsammans med de verk-

ligt viktiga frågorna för Åland bästa. 

Talmannen 

Talmannen påminner om att ärendet rör klimatavtalet. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag tackar för den sista uppmaningen.  

Om man tittar på de här internationella avtalen så är det ingalunda 

första gången som det har förts diskussioner här i Ålands lagting om att 

vi skulle ställa krav för att vara med och godkänna internationella avtal. 

Det är ju hela poängen med att vi diskuterar de här avtalen i lagtinget. 

Lagtinget ska godkänna dem, vi ska ha möjlighet att fundera om det är 

ett avtal vi tycker om och om det är ett avtal vi har möjlighet att vara 

med och uppfylla. Mot bakgrund av detta har vi lyft den här frågan i 

Ålands lagting för att lagtinget ska ställa sig frågan; kommer vi att göra 

någonting konkret för att uppfylla det här avtalet? Det är ganska svårt 

att nå de ambitiösa klimatmålen utan satsningen på vindkraften som vi 

hade som vårt huvudspår för bara ett år sedan. Mot den bakgrunden är 

det en berättigad fråga.  
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Att stå här och kalla det för löjlig politik det anstår inte en lagtingsle-

damot, tycker jag. Nog måste ju vi här i Ålands lagting kunna diskutera 

alternativa åtgärder för att faktiskt nå framgång med Helsingfors. Delar 

inte ltl Wikström den uppfattningen? 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Tony Wikström, replik 

Talman! Javisst har lagtinget tidigare också på djupet diskuterat olika 

internationella avtal och de ska diskuteras.  

Men när det gäller Parisavtalet så råder det nog en fullständig kon-

sensus att nu behöver vi agera snabbt, enat och ge en tydlig signal hur 

framtiden ska se ut. 

Jag noterar också att när Ålands Framtid har kommunicerat via tid-

ningarnas insändare och talar för styrelsen så står inte Peggy och Anders 

Eriksson med som undertecknare. 

Talmannen 

Ltl Wikström, personer som inte är närvarande i salen ska inte nämnas i anföranden 

och repliker som ges här. Dessutom ska repliken rikta sig till en annan replik i detta 

sammanhang. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Noterat. Jag ber om ursäkt för det.  

Jag tycker inte att lagtinget på något sätt har agerat undfallande eller 

mjäkigt i den här situationen. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Vad gäller vindkraften och behandlingen av Åland så beaktade man inte 

att Åland finns överhuvudtaget och man ratificerade avtalet ändå.  

Går vi tillbaka i historien så när det gäller t.ex. Lissabonföredraget så 

hade vi en liknande en diskussion om vi skulle godkänna Lissabonför-

draget eller inte utan att vi skulle få en parlamentsplats och annat. Jag 

tror att lagtinget skrev sex eller sju gånger att detta var ett omistligt 

krav, vi måste få en parlamentsplats för att vi ska kunna godkänna nästa 

EU-fördrag. Vad har detta lett till i dagsläget? Ingenting! Det här visar 

att någon gång måste vi också kunna markera mot Helsingfors i hand-

ling och inte bara genom fina och allvarliga skrivningar i betänkanden 

som förmodligen ingen på andra sidan Skiftet läser. Vi vill initiera en 

sådan diskussion i lagtinget och det är synd att socialdemokraterna inte 

tar den på större allvar. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Talman! Vi socialdemokrater tar detta på allra högsta allvar och därför 

ställer vi oss förstås bakom Parisavtalet.  

Jag noterar ltl Axel Jonsson är väldigt smart och en skicklig retoriker 

men hans budskap den här gången riktas helt snett.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Tack ltl Tony Wikström. Jag delar ltl Wikströms syn när 

det gäller att miljöarbetet är viktigt och att det finns en samsyn här i 

Ålands lagting om att vi ska driva det arbete vidare. 

Däremot är jag lite nyfiken på den formidabla attacken på Ålands 

Framtid. Jag kommer inte att försvara Ålands Framtid närmare. Jag 

tycker att det är lite intressant, rent substantiellt kring miljöarbete har vi 

en enighet, men ltl Wikström är nu så irriterad på Ålands Framtid när 

de ifrågasätter varför Finland återigen inte har respekterat självstyrelse-

lagen och behörighetsfördelningen som finns mellan Åland och Finland. 

Istället har Finland igen valt att helt bortse från vad självstyrelselagen 

säger, de har valt att ratificera och också deponera instrumentet.  

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack, herr talman! Irritationen kommer sig inte av kritiken mot Finland 

angående hur det har skett, vilket också sades från talarstolen, men att 

Ålands Framtid valde att, på ett populistiskt sätt, bordlägga det här 

ärendet eftersom de ville skapa publicitet kring den här frågan och ge 

strålkastarljus till sitt eget parti, som jag upplevde det.  

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Men det är ändå svårt att bortse från fakta. Om man ser 

det ur ett självstyrelsepolitiskt perspektiv så har Finland igen valt att 

negligera Ålands behörighet. Finland har valt att färdigställa ett arbete 

och man har också valt att informera omvärlden om att nu står hela Fin-

land bakom detta, trots att Finland vet att de borde ha frågat efter ålän-

ningarnas syn på saken. Och nu vet vi också att det har funnits tid för 

det, men ändå har Finland valt att negligera det. Är inte det ändå lite in-

tressant ur ett självstyrelsepolitiskt perspektiv?   

Ltl Tony Wikström, replik 

Talman! Visst är det så. Man ska med kraftfulla ordalag lyfta upp detta i 

kontakter med riket och ifrån talarstolen här. Men att göra det på det 

sättet som gjordes under senaste plenum anser jag att är helt fel och det 

riktar fel ljus på Åland och på självstyrelsen. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Stephan Toivonen 

Herr talman! Ärade ledamöter, framför oss har vi ett ärende som de flesta 

trodde skulle gå som ett rutinärende. Ltl Jonsson har tagit fram detta som ett 

möjligt protestämne på ett mycket förtjänstfullt sätt, med risk för att jag får 

samma ord som ltl Jonsson fick, men jag är van så det är inget problem. 

Jag har själv lite svårt att följa med i svängarna här i lagtinget. Här talar vi 

om det här som ett miljöavtal. Jag ser det kanske inte enbart som det, vilket 

jag tror att ltl Jonsson också sade här.  

Som jag har hört från annat håll så klagar ju de flesta på relationerna mel-

lan Åland och riket för tillfället. Relationerna verkar vara mera frostbitna än 

vad årstiden medger. Hur tar de sig i uttryck? Ibland har man använt ord som 

jag kanske tycker att inte hör hemma hos en parlamentariker, men det här är 

ett annat sätt att reagera. 
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Nyligen hade vi här en förändring av lagen om vattenfarkoster. Då ville alla 

av någon orsak markera mot fastlandet och regeringen, kanske speciellt mot 

det nya partiet sannfinländarna i regeringen, genom att försöka ändra regi-

streringen av farkoster, trots att de flesta väl ändå insåg att vi inte kunde på-

verka. Det var bara ett slag i luften eller käpp i hjulet, som jag sade.  

Herr talman! I det här fallet så kan vi faktiskt kanske få till stånd en dialog 

genom att bromsa upp den här processen. Situationen är liknande men ändå 

annorlunda. 

Speciellt med behandlingen av lagen kring registreringen var att samma 

dag så var regeringen till Helsingfors för att försöka få till stånd bättre relat-

ioner. Den ena handen gör det ena och den andra handen gör det andra.  

Vi har talat om sotereformen som, bl.a. om den genomförs som nu är 

tänkt, kommer att påverka kommunalbeskattningen i hög grad, vilket alla är 

väldigt bekymrade över.  

En annan dag hade vi en lag här som gällde förändringar i kommunalbe-

skattningen där jag blev synnerligen förvånad att ingen överhuvudtaget tog 

upp någon skattepolitisk diskussion. Då skulle allt, på tiondelen när, gå exakt 

såsom reglerna var i Helsingfors och allting ändras. Så ibland vill man mar-

kera, ibland vill man inte markera och frågan är när och hur man gör det.  

Herr talman! Jag vill nog upprepa de argument som ltl Jonsson tog upp. 

Jag ser inte det här avtalet som en miljöfråga utan det gäller just den här han-

teringen från den finska sidan. 

Fördelen med en markering att försöka bromsa den här processen är att 

det här faktiskt inte påverkar medborgarna på ett enda sätt. Vi kan fortfa-

rande ha precis den miljöpolitik vi vill. Om vi vill bygga ut vindkraften eller 

inte så det diskuterar vi oberoende av om vi ratificerar det här avtalet eller 

inte. Vi kan fortfarande ha olika åsikter om det, jag har mina och ni har era 

åsikter och den diskussionen pågår. Om vi riktigt ska vara ärliga så även om 

vi ratificerar det här avtalet så kan vi fortfarande diskutera vindkraften mer 

eller mindre. Det påverkar inte politiken, utan det är helt enkelt en markering 

mot den finska regeringens hantering. 

Jag understöder detta. Det är, som sagt var, inte miljön vi diskuterar utan 

det gäller hanteringen av avtalet Åland-riket. Tack, herr talman. 

Ltl Brage Eklund 

Mina tankar kring detta rör mycket det som min kollega Axel Jonsson tog 

upp. Det gäller också lite bemötande av ltl Tony Wikström, som tycks vara 

väldigt orolig för opinionsundersökningar som har gjorts och att Ålands 

Framtid har väldigt lågt stöd. De här mätningarna är inte på något vis repre-

sentativa under det första året. När socialdemokraterna förr har förlorat lite i 

opinionsmätningarna har de sagt att mätningarna inte var representativa. 

Med detta var detta bemött. 

Jag är lite förvånad över de här verbala uttrycken som används här i lag-

tinget. Man använder ord som ”sluta jåla” och annat. Det är märkligt att man 

inte kan föra en debatt och ha olika åsikter utan att man ska nedvärdera mot-

partern. Mig veterligen så tror jag inte att Ålands Framtid någon gång under 

dessa år har nedvärderat Ålands socialdemokrater för att de har en annan 

åsikt. Jag respekterar åsikterna men jag delar dem inte och för den skull an-

vänder jag inte raljerande ord i mitt anförande. 



  

592 

När det gäller Parisavtalet som ärendet handlar om så precis som föregå-

ende talare sade så hindrar det inte att Åland uppfyller mer än Parisavtalet 

om vi vill satsa på miljön. Det finns inget som hindrar att Åland gör det ännu 

bättre än vad Parisavtalet säger. Det är ju en markering gentemot hur vi åter-

igen blir behandlade av Finland när det gäller självstyrelsen.  

Som det alltid har varit tidigare när det gäller de här olika avtalen så har vi 

ställt krav men ändå har vi godkänt avtalen. Vi har inte vågat stå upp mot den 

finska regeringen när det gäller de här utlåtandena. Vi har förlorat varje gång. 

Vad har vi fått? Jag kan inte se att vi har fått något mera. Vi har egentligen 

förlorat. Vindkraftsstödet är ett bra exempel och överenskomna avtal blir det 

ingenting av. Oberoende så har vi här på Åland möjlighet att bygga upp en 

sådan politik så att vi klarar av våra hållbarhetsmål, ett hållbart Åland år 

2051, det finns inget som hindrar det.  

Det skulle vara intressant att få reda på vad regeringen tänker göra för att 

uppnå de här målen. Vi vet att vindkraftsstöden inte kommer att bli som de 

var tänkta och det är kanske nedrustning på gång. Vad är regeringens alter-

nativ att uppnå detta? Det har regeringen inte presenterat ännu och det 

skulle vara intressant att veta. Tack. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Jag uppskattar ltl Eklunds och Ålands Framtids av-

sikt med att faktiskt lyfta självstyrelsen och vikten av att vi också står på 

oss. Det tycker jag att är bra.  

När det gäller att bromsa upp klimatavtalet så förstår jag inte riktigt 

vitsen med det. Det förutsätter att vi också har någonting att förhandla 

om med Finland, att vi säger att vi inte klarar av att uppfylla det här om 

inte vi förhandlar med Finland. Vi har ju redan åtagit oss ett större an-

svar, vi ska ju uppfylla klimatavtalet med råge genom det beslut vi tog 

om ett hållbart Åland. Vi har ju ändå en skyldighet gentemot vårt eget 

beslut att leverera de åtgärderna och det som vi ska för att uppfylla det 

som också finns i Parisavtalet.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Ja, landskapsregeringen borde presentera för lag-

tinget hur vi ska uppnå de här målen.  Vi kommer väl att skrota ner 

vindkraften om vi inte får en långsiktig lösning. Nu har vi ett produkt-

ionsstöd som håller liv i vindkraften två-tre år framåt. Hur ska land-

skapsregeringen uppnå det här hållbarhetsmålet och vad tänker de satsa 

på? Vi har inte sett resultat av det ännu. Jag förväntar mig att regering-

en kommer med ett förslag. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Ja, det förväntar jag mig också och det gäller oavsett 

Parisavtalet eftersom vi redan har tagit ett beslut om ett hållbart Åland 

2051 som med råge uppfyller det. De åtgärderna bör ju komma ändå. 

Jag ser inte vitsen med att fördröja Parisavtalet. 

När det gäller t.ex. båtskatten som har nämnts så där tycker vi på ett 

direkt olika sätt och det är riktat direkt bara mot Finlands riksdag och 

regering. När det gäller Parisavtalet så är det bredare riktat och det är 

något som vi redan tänker uppfylla. Man måste välja sina strider lite. 

Jag tycker att den här striden om klimatavtalet kanske vi inte behöver ta 
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nu. Vi riktar hårdare och tuffare när vi har någonting riktigt bra och 

konkret att köra på. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Det är klart att vi ser det på olika sätt. Jag tycker att det vid alla tillfällen 

finns en möjlighet att markera att Åland blev fel behandlat i samband 

med olika överenskommelser och avtal som ska undertecknas. Åland ska 

ge sitt medgivande men vi blir inte hörda på det sätt som självstyrelsela-

gen säger och då måste vi markera på något vis. Det här är ett sätt att 

markera, vi kan fördröja överenskommelsen på det viset. Avtalet är ju 

godkänt redan, Finland har skickat in, men det blir möjligtvis tillfälligt 

en vit fläck där Åland finns. Men det hindrar ändå inte att vi har håll-

barhetsmålen klara för oss, vilket ltl Carlsson sade. Det hindrar inte att 

vi inte jobbar för de målen ändå. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack, herr talman! Det är beklagligt att ltl Eklund tar illa vid sig när jag 

använde uttrycket ”jåla” som jag tänkte var ett åländskt färgstarkt ut-

tryck. Men det går bra bit att byta ut det ordet mot att obstruera eller 

föra en pseudodebatt eller liknande.  

Jag tror att det här är ett ämne som väcker mycket känslor eftersom 

det är vår generations kanske viktigaste fråga och viktigaste avtal. Att då 

använda det som ett slagträ och en utpressningsmetod gör åtminstone 

mig rätt rasande och det kan märkas i mitt ordval. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Det är väl det som är skillnad mellan ltl Tony Wik-

ström och mig. Jag vågar stå på mig, jag backar inte hela tiden. Ltl Wik-

ström är mera eftergiven och tycker att skriver vi under här så ordnar 

det sig. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Gun-Mari Lindholm 

Talman! Vi står i beråd att godkänna Parisavtalet, en av Finlands två juris-

diktioner. Nu har avtalet hamnat här, i det ena av Finlands parlament. Det 

andra parlamentet har redan bestämt sig för att man ska gå in för det här. 

Vi har sett det här förfaringssättet också tidigare. Jag tänker särskilt på 

Lissabonfördraget som kom hit när Finland egentligen hade ratificerat det 

och fört det till Rom och vi skulle göra det i efterhand. Vi hade ungefär en lik-

nande situation, diskussion och debatt här då. På något sätt tycker jag ändå 

att det här borde någon har lärt sig att så här kan man inte göra. 

Sakinnehållet i det här avtalet tror jag inte att vi har så väldigt mycket att 

anföra om. Vi på Åland har ju nämligen en hållbarhetsstrategi som är långt 

mera kommen än vad själva Parisavtalet innehåller. Vi kan väl säga att om vi 

inte är bäst så är vi i alla fall näst bäst i den här klassen.  

Det hållbarhetsdokumentet som regeringen och lagtinget här på Åland har 

tagit fram vinner också terräng ute bland andra. 
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Vi har egentligen en debatt idag om den formella biten. Vi tycker att det 

har gått till på ett felaktigt sätt. Jag är den första att säga det. Jag tycker också 

det var fel i Lissabonfördraget. Det här är fel! Det är absolut inte rätt att 

komma med avtalen när man redan i det andra parlamentet har godkänt det 

och dessutom skickat iväg det. Till den delen ger jag all rätt till Ålands Fram-

tid som på ett förtjänstfullt sätt också sätter den här frågan på agendan idag. 

I motsats till kanske någon här så tycker jag inte att man ska knyta näven i 

fickan och bara gå med på allting för att man vill vara till lags. Det har vi för 

länge sedan sett att inte lönar sig. Den vägen lönar det sig inte att gå. 

Bara för att man diskuterar och debatterar den formella biten så tycker jag 

inte heller att det är att skapa publicitet. Tvärtom, det är därför som vi sitter 

här. Det är vi som ska värna självstyrelsen och det tycker jag att vi gör när vi 

lyfter den här frågan.  

Eftersom det här är skyndsamt och vi alltid också är i den situationen att vi 

får det sent så betyder det att vi också måste producera ett svar härifrån inom 

en snar framtid. 

Jag har uppfattat att vi har ingenting emot själva innehållet. Tvärtom, vi 

har redan gjort vår hemläxa, men den formella biten är vi inte nöjda med. 

Kunde ett sätt vara att enas om, när vi har ratificerat det här avtalet för vår 

del och godkänt det, att t.ex. talmannen kunde skicka med ett följebrev eller 

kanske rentav fara med det här dokumentet till Helsingfors och göra lite pub-

licitet runt detta? Detta för att skapa just det som vi är missnöjda med, att 

man beter sig inte på det här sättet mot självstyrelsen. 

Alternativt att man skriver under ett avtal tillsammans från parlamentets 

sida, partiledarna alternativt gruppledarna och talmannen. Detta för att vi 

inte ska bli överkörda. Jag tycker att det skulle vara väsentligt. Jag vill föra in 

detta i debatten och ni kan också ta det med till utskottet. På vilket sätt ska vi 

värna och markera självstyrelsen? Det är därför som vi sitter här idag och i 

framtiden. Tack. 

Minister Wille Valve 

Tack talman! Jag vill avslutningsvis säga att det är klart att vi kan stoppa, 

förhala och försvåra Parisavtalet. Vi kan förhala avtalet tills det föredras inför 

statsrådet den 8 eller den 14 december. Vi i självstyrelsen har makt att stoppa 

avtal och den makten måste utöva på ett ansvarsfullt sätt och på ett förtroen-

deingivande sätt gentemot mot vår omvärld. Det handlar också, såsom ltl 

Carlsson var inne på i sitt inlägg, att vi bör vara väldigt noga med när vi bör-

jar stoppa avtal när vi tar en fight. Det bör rimligtvis helst vara en fight som 

kan höja vår lilla självstyrelses profil och kanske skapa sympatier.  

Med all respekt, ett regionalt vindkraftsstöd är inte en sådan fråga och det 

blir inte en sådan fråga genom att vi kopplar ihop den med Parisavtalet och 

det blir definitivt inte en fråga just nu. 

Jag vill också lyfta fram att det finns andra sätt att uppnå målen i artikel 2 i 

Parisavtalet än med vindkraft. Det finns andra förnyelsebara energiformer. 

Det behöver överhuvudtaget inte handla om förnyelsebar energi. Den som 

har läst igenom landskapsregeringens agenda för hållbarhet kan notera att på 

sidan 14 diskuteras bl.a. hur man kan avverka skogarna på ett sådant sätt att 

det binder mera koldioxid och hur livsmedelsproduktionen kan göras på ett 

sådant sätt att vi släpper ut mindre koldioxid. 
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Avslutningsvis vill jag ta tillfället i akt att tacka ltl Lindholm för förslaget. 

Jag tror att det är viktigt att vi, det offentliga Åland, självstyrelsen markerar 

gentemot detta förfarande, som vi tyvärr också har sett i andra sammanhang. 

Tack för ordet. 

Ltl Tage Silander 

Herr talman! När det gäller det formella så ska vi självklart på olika och 

lämpliga sätt påtala det som vi tycker är en felaktig behandling.  

När det gäller själva innehållet i Parisavtalet så har det knappast varit ifrå-

gasatt på något sätt om Åland vill följa med eller inte. Vi kan se detta i land-

skapsregeringens yttrande som gjordes för några veckor sedan till miljömini-

steriet den 8 mars 2016 angående undertecknandet av Parisavtalet. Land-

skapsregeringen skriver; ”Landskapsregeringen ställer sig positivt till Fin-

lands undertecknande av Parisavtalet”. Därmed inte sagt att man har upp-

fyllt allt det man ska göra, men vi har åtminstone signalerat väldigt tydligt att 

vi är med på det tåget. Tack, herr talman.  

Ltl Harry Jansson 

Talman! Det är väl lite symptomatiskt med tillståndet i republiken Finland att 

vi den här gången på självstyrda Åland måste ägna oss åt den formella sidan 

av hanteringen av relationerna mellan riksdag och lagting. 

Nog är det lite upprörande att man får propositionen till riksdagen i okto-

ber och det dröjer minst tre veckor innan det överhuvudtaget kommer till 

Åland. Det här är upprörande och på lämpligt sätt måste vi fundera på hur vi 

ska göra. Jag överlåter det gärna åt talmannen, vicetalmännen och presidiet 

att fundera på om lagtinget ska agera. Jag tycker att det är naturligt att de är 

presidiet som agerar i vårt namn. 

Jag ger beröm åt ltl Lindholm som mycket bra beskrev det som har varit. 

För att alla ska förstå så har man t.o.m. på senare tid, modern tid ändrat 

självstyrelselagen utan att lagtinget på förhand har varit informerad.  

Det brister överallt i statsmaskineriet när det gäller hanteringen av Åland. 

Ändå, när det gäller den här typen av internationella EU-ärenden, så finns 

det en mycket väl utarbetad handbok om handläggandet och hur juristerna 

inom ministerierna ska hantera Åland på ett korrekt sätt. Det är förbluffande 

att det ska vara så otroligt svårt att få vardagen att fungera. Man känner att 

den här väggen är lite svår att komma över när vi får ägna tid och energi åt 

den här typen av sidospår istället för att fokusera på mänsklighetens, i detta 

nu, viktigaste avtal, dvs. ett avtal som minskar utsläppen i vår miljö.  

Det är sorgligt, herr talman, att vi måste ägna åt oss fel saker hela tiden. 

Det här visar att vi behöver en modernisering av självstyrelsesystemet, men 

samtidigt också en statsmakt som tar Åland på lite större allvar. Tack. 

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är 

omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

För kännedom 

4 Godkännande av det fördjupande partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och 

Republiken Kazakstan 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 3/2016-2017 
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Landskapsregeringens yttrande RP 13/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 13/2015-2016 

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 12.12.2016. 

5 Marknadskontroll, Elsäkerhet, Hissäkerhet 

Lag- och kulturutskottet betänkande LKU 5/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 3/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 4/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 5/2016-2017 

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 12.12.2016. 

6 Bassamfundslagstiftning 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 3/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 1/2016-2017 

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 12.12.2016. 

7 Ändrade avgiftsgrunder i vården 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 4/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 6/2016-2017 

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 12.12.2016. 

8 Ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen om bostadsbidrag 

Landskapsregeringens lagförslag LF 8/2016-2017 

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 12.12.2016. 

9 Erkännande av yrkeskvalifikationer 

Landskapsregeringens lagförslag LF 9/2016-2017 

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 14.12.2016. 

10 Fullvärdigt medlemskap för Åland i det formella nordiska samarbetet 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 4/2016-2017 
Landskapsregeringens meddelande M 4/2015-2016 

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 14.12.2016. 

11 Sämre service för nya ålänningar 

Ltl Harry Janssons skriftliga fråga SF 2/2016-2017 

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. 

Plenum slutar 

Nästa plenum 12.12.2016 hålls klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Lagtingsledamoten Fredrik Fredlund anmäler om ledighet från dagens plenum på 

grund av sjukdom. Antecknas. 

Meddelande 

Talmannen vill påminna om att lantrådet kommer att ge lagtinget en upplysning ome-

delbart efter dagens plenum. 

Talmanskonferensen har fattat beslut om följande tidtabell för budgetbehandlingen: 

torsdag den 15 december kl. 09.30 - 19.00. Fredag den 16 december kl. 09.30 - 15.00 

vid behov fortsatt debatt måndag den 19 december kl. 13.00 - frågestund och omröst-

ningar eller vid behov fortsatt debatt tisdag den 20 december kl. 09.30 - vid behov om-

röstningar och frågestund. 

Första behandling 

1 Godkännande av det fördjupande partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och 

Republiken Kazakstan 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 3/2016-2017 
Landskapsregeringens yttrande RP 13/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 13/2015-2016 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, talman! Lag- och kulturutskottet har handlagt frågan om ett partner-

skaps- och samarbetsavtal mellan republiken Finland via Europeiska unionen 

och Kazakstan. 

Det här är ett handelsområde som inte är särskilt omfattande. Som också 

framgår av regeringens proposition till riksdagen gäller det ungefär 200 mil-

joner import från Kazakstan och 120 miljoner export. Det är kanske inte han-

del i första hand som är den främsta anledningen till denna form av avtal.  

Europeiska Unionen har ju olika typer av mekanismer för att knyta till sig 

länder som tidigare kanske har haft ett annat, lite mera främmande, styrelse-

sätt ur Europeiska unionens rättviseögon. Partnerskaps- och samarbetsavta-

len är en sådan mekanism. 

Inom utskottet har vi konstaterat att det här är ett avtal som berör allt från 

handel, affärsverksamhet fram till mänskliga rättigheter, demokratiska prin-

ciper och till och med bekämpning av terrorismen. Det är ett oerhört vid-

sträckt samarbetsavtal. 

Hur Åland kommer in i det här beror å att avtalet berör en rad områden 

som lagtinget har behörighet över och därför ska lagtinget också ge sitt bifall. 

Utskottet har konstaterat att landskapsregeringen har hanterat frågan på 

ett föredömligt sätt. Även republiken Finland har till den här delen iakttagit 

de internationella spelregler som bör gälla för självstyrelsen. Landskapsrege-

ringen har varit involverad. I själva i avtalet finns det dels en reglering om 

hur Ålandsprotokollet ska hanteras och respekteras i förhållande till medlem-

skapet i den Europeiska unionen och även det faktum att när det gäller un-

ionens exklusiva behörighet ska också Ålands särställning beaktas. Det här är 

föredömlig hantering. 

Därmed kan lag- och kulturutskottet på goda grunder rekommendera för 

lagtinget att vi tillsammans ger vårt samtycke till det begärda bifallet. 
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Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagting-

ets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling. 

Ärendets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

2 Marknadskontroll, Elsäkerhet, Hissäkerhet 

Lag- och kulturutskottet betänkande LKU 5/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 3/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 4/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 5/2016-2017 

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

går i betänkandet. 

Diskussion. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, talman! Lag- och kulturutskottet har handlagt ett i sig mycket omfat-

tande lagpaket. I det ingår i en mängd produktspecifika lagar som är aktuella 

till följd av EU-direktiv. Lagtinget har redan handlagt några och fortsätter här 

med tre övriga; lagstiftning om marknadskontroll, elsäkerhet och hissäker-

het. 

Talman! Jag tänker inte desto mera gå in i dessa lagar, de är oerhört pro-

dukttekniska. Det enda jag ber lagtinget att observera är att vi föreslår i lagen 

om marknadskontroll lite ändringar i jämförelse med landskapsregeringens 

förslag. Det beror på de ändringar som har vidtagits under riksdagsbehand-

lingen som har skett parallellt med att lagförslaget kom till lagtinget. Det 

handlar bland annat om att se till att det finns en rättsmekanism när en 

marknadskontrollinstans, dvs. i praktiken landskapsregeringen, tvingas in-

gripa för att en produkt inte håller de uppställda lagkraven. Då ska en entre-

prenör, en företagare, ha möjlighet att besvära sig precis som i vilken annan 

omständighet som helst. Riksdagen har gjort en förändring som i vår kontext 

är mycket försvarbar. Det var väl den största enskilda ändringen. 

I övrigt har utskottet konstaterat att det är blankettlagar som gäller när det 

gäller hissar och elsäkerhet. Vi att kunnat konstatera att de ändringar och de 

diskussioner som till viss del har förts i riksdagen inte har påverkat land-

skapsregeringens förslag enligt vår uppfattning. 

Utskottet har avslutningsvis en liten skrivning när det gäller det nordiska, 

att man ska se till att examensgiltighet alltid uppmärksammas även i det här 

sammanhanget. Vi kan konstatera att landskapsregeringen nog har följt den 

linjen också i det här sammanhanget. Det finns ingenting att klaga på, bara 

en markering från utskottets sida att det är nog så viktigt att se till att vi har 

så fri nordisk arbetsmarknad som möjligt. Tack, talman. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Jag vill tacka utskottet för en mycket smidig och bra 

behandling av det här lite komplicerade ärendet som är mycket tekniskt 

och lagtekniskt. Det är en liten ovanlig process på det sättet att det hela 

var under behandling i riksdagen. Utskottet har hanterat det här på väl-

digt tillmötesgående sätt. Det tackar jag för! 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i de-

ras helhet. 

Föreläggs först förslaget till landskapslag om marknadskontroll av vissa produkter för 

godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av rikets elsäkerhetslag 

för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 3 § plan- och bygglagen för land-

skapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslag om tillämpning på 

Åland av rikets hissäkerhetslag för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

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

Första behandling 

3 Bassamfundslagstiftning 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 3/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 1/2016-2017 

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

kandet. 

Diskussion. 

Ltl Tage Silander 

Herr talman! Finans- och näringsutskottet har behandlat landskapsregering-

ens lagförslag 1/2016-2017 gällande bassamfundsbeskattning. 

Herr talman! När det gäller så kallad bassamfundsbeskattning har land-

skapet idag en gällande lag från 1995 om kommunalbeskattning av delägare i 

utländska bassamfund. I anslutning till den finns en förordning i vilken det 

finns en uppräkning över länder där bassamfundsbeskattning normalt inte 

kan komma ifråga utgående då dubbelbeskattningsavtal finns och då be-

skattningsnivån för samfund i dessa stater motsvarar beskattningsnivån för 

samfund i Finland. 

Landskapsregeringen föreslår att denna lag, och till denna lag anslutna 

förordning, ska ersättas med en blankettlag som gör rikslagstiftning tillämp-

lig i landskapet. 

Syftet med bassamfundsbeskattningen är att förhindra att man kan undgå 

finländsk samfundsbeskattning genom utländska bassamfund som bildats i 

stater med låg skattebörda, samt att bidra till att de i Finland allmänt skatt-

skyldiga ska beskattas i Finland även för sin andel av utländska bassamfunds 

inkomst. 

Herr talman! Utskottet har för sin del noterat att skattepolitiken länderna 

emellan och inom ramen för EU:s anvisningar och beslut i allt högre grad 

samordnas, bland annat för att undvika skadlig skattekonkurrens. Av den an-

ledningen finns, så som det ser ut idag, inga väsentliga argument för att ha en 

egen lagstiftning gällande bassamfundsbeskattningen. Nyttan av egen regle-

ring inom det här området bedöms för närvarande vara lägre än besväret att 

upprätthålla egen och kontinuerligt uppdaterad lagstiftning på området. 
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Utskottet har i sin behandling av lagförslaget gjort två smärre justeringar, 

dels så att hänvisningen i detaljmotiveringen gällande § 2 Ikraftträdande rät-

teligen ändras till § 3 Ikraftträdande, dels genom en i paragrafen gällande 

ikraftträdandet uteslutning av ordet ”hela”, så att ordalydelsen gäller be-

skattningen för det skatteår, istället för hela det skatteår, som följer efter la-

gens ikraftträdande. 

Herr talman! Finans- och näringsutskottet föreslår att lagförslaget antas 

med nämnda ändringarna av teknisk natur. 

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning av rikslagstiftning om beskattning 

av delägare i utländska bassamfund för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

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

Första behandling 

4 Ändrade avgiftsgrunder i vården 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 4/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 6/2016-2017 

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

kandet. 

Diskussion. 

Ltl Tage Silander 

Herr talman! Finans- och näringsutskottet ha behandlat landskapsregering-

ens lagförslag nr 6/2016-2017 gällande ändrade avgiftsgrunder i vården. 

Herr talman! Målsättningen med lagförslaget är att öka självfinansieringen 

inom Ålands hälso- och sjukvård, samtidigt som hänsyn tas till de ekono-

miskt mest utsatta patientgrupperna. 

I praktiken handlar förslaget om några förändringar och preciseringar gäl-

lande de avgiftsfria tjänsterna, där avgifter för besök inom den psykiatriska 

öppenvården inte längre ingår i förteckningen över avgiftsfria tjänster, samt 

förändringar av högkostnadsskyddet, dels gällande nivåerna, dels gällande 

vad som ska ingå i högkostnadsskyddet och vad som därmed lämnas utanför. 

I förslaget anges att högkostnadsskyddet ska uppgå till 475 euro per kalen-

derår, dock så att högkostnadsskyddet uppgår till 125 euro för de personer 

som under kalenderåret fyller minst 75 år samt för de personer som har be-

skattningsbara inkomster under 14 000 euro, därtill så att högkostnadsskyd-

det är 250 euro för de personer som har beviljats sjukpension eller invalid-

pension på heltid, samt för de personer som har beskattningsbara inkomster 

på minst 14 000 euro men under 16 000 euro. 

Härutöver, herr talman, stadgas att högkostnadsskyddet kommer att 

uppgå till högst 100 euro för barn och ungdomar till och med det kalenderår 

de fyller 20 år. En möjligen förbisedd konsekvens av stadgandet är att de 

ungdomar som fyller 20 år precis i början av ett kalenderår i praktiken kom-

mer att få åtnjuta det lägre högkostnadsskyddet ändra tills man nästan 21 år, 

medan de ungdomar som fyller 20 år i slutet av ett kalenderår förstås inte har 

samma möjlighet. Lösningen på det här problemet kunde vara att utgå från 
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faktiskt födelsedatum som avgränsning, vilket om man så önskar kan beaktas 

i kommande ändringar av lagstiftningen.  

Herr talman! Utskottet föreslår en teknisk förändring av lagförslaget där 

ett nytt 4:e moment införs i 4 §, vilket möjliggör för landskapsregeringen att 

besluta att de avgifter som uppräknas i 1 mom. kan ingå i högkostnadsskydd-

et. 

Herr talman! Så sent som för en månad sedan, den 17 november 2016, ut-

färdades en landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om grunderna 

för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård, en lagförändring som var avsedd 

att träda i kraft 1.1.2017. De smärre ändringar, eller rättare sagt komplette-

ringar, som då företogs hängde samman med landskapsregeringens lagför-

slag om förändring av arbetspensionssystemet för landskapsanställda. De 

ändringar som föreslås i det nu aktuella lagförslaget gällande just 4 § gör att 

de tidigare beslutade ändringarna därmed överhuvudtaget inte kommer att 

hinna träda ikraft innan de nu ändras på nytt. 

Herr talman! Eftersom det i ingressen till den nya lagen hänvisas till den 

lagstiftning som föregick den nu senast gjorda ändringen bör som teknisk ju-

stering av lagtexten den angivna laghänvisningen 2011/82 ändras till 

2016/82. 

Herr talman! Finans- och näringsutskottet föreslår att lagförslaget antas 

med nämnda ändringarna av teknisk natur. 

Talmannen 

Den anförda tekniska korrigeringen antecknas. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Talman! Jag vill börja med att tacka ledamöterna i finans- och näringsutskot-

tet. Jag tycker att vi har haft givande och väldigt intressanta diskussioner. I 

utskottsarbetet är det ofta så att en sak som ter sig väldigt enkel inledningsvis 

har en tendens att bli ganska krånglig innan man har kommit till slutet. 

Det oaktat så är det fyra saker som jag vill diskutera lite vidare kring här 

tillsammans med er i Ålands lagting. 

Inledningsvis tycker vi att det är bra att landskapsregeringen värnar de 

allra svagaste i samhället så att de inte får så höga kostnader som inte kan 

hanteras, dvs. att man inte kan söka läkare. Den delen tycker vi att är bra och 

den stöder vi. 

Däremot är vi förvånade över det sätt som landskapsregeringen har valt att 

göra det på, dvs. man ökar på administrationsbördan hos Ålands hälso- och 

sjukvård. Genom att man lägger ett nytt avgiftstak så betyder det också att 

det blir ökade administrationskostnader, det bli ökad administration och det 

verifieras också via höranden i finans- och näringsutskottet.  

Vidare är vi lite fundersamma kring att psykiatrisk öppenvård inte längre 

ska vara kostnadsfri. Å andra sidan säger inte landskapsregeringen heller att 

den ska påföras kostnader, utan som en form av kompromiss, troligtvis mel-

lan regeringspartierna, så säger man ingenting. Man säger att den kan 

komma att kosta, men man är inte säker på om den kommer att kosta, åt-

minstone inte år 2017. Här hade vi önskat en större tydlighet från regerings-

partiernas sida. 

Vad gäller högkostnadsskyddet har vi fört ett resonemang kring huruvida 

det är rättvist. Om exempelvis ltl Runar Karlsson fyller år den 1 januari 2016 



  

  603 

och jag fyller år den 31 december 2016 så betyder det att det inte är vår biolo-

giska ålder längre som är avgörande för huruvida vi får en ersättningsförmån 

eller inte, vilket annars alltid är fallet vid t.ex. barnbidrag och andra sociala 

förmåner som är kopplade till den biologiska åldern. Nu är det istället kopp-

lat till året man är född. Det är mig veterligen första gången man har valt ett 

sådant lösningsalternativ. Det betyder att jag som är född den 31 december 

kommer att få exakt samma förmåner som exempelvis Runar Karlsson om 

han skulle vara född den 1 januari. Jag är tveksam till om det är lagenligt. Jag 

har också anfört det i utskottsdiskussionerna men inte vunnit speciellt myck-

et gehör. Jag vill ändå lyfta upp det här i lagtinget. 

Utskottet har en skrivning som också stöder det som landskapsregeringen 

har sagt, dvs. att ”sjukvårdskostnader för den enskilde får inte bli avgörande 

för om man söker vård eller inte”. Det är väldigt viktigt och där gör vi en 

koppling till 4 § som vi i utskottet också lite har stuvat om i ordningsföljden, 

men den delen kan vi lämna. 

4 § tar upp sådant som inte ska ingå i högkostnadsskyddet såvida inte 

landskapsregeringens beslutar annat. Där finns till exempel avgifter för ute-

blivna besök. Det är väl ganska logiskt, har man slarvat med tiden så får man 

själv stå sitt kast. Det är samma sak om man behöver olika intyg och utlåtan-

den, är man i behov av dessa så är det knappast frågan om sjukvård och då 

får man också bekosta det själv.  

Det som vi är lite förvånande över är avgifter för tandvården. Landskaps-

regeringen har vid ett flertal tillfällen poängterat det stora behovet av före-

byggande vård och förebyggande hälso- och sjukvård. De investeringar som 

man gör i förebyggande hälso- och sjukvård är de investeringar som sam-

hället i stort och även den enskilda individen får skörda frukterna av i ett se-

nare framskridet skede. Det är ingenting som man från kredit för här och nu, 

utan det kommer senare. Jag tänker till exempel på livsstilssjukdomar; fetma, 

högt kolesterol och annat. Kan man stävja dessa i ett tidigt skede så är det en 

vinst för den enskilda och för samhället.  

Vad då gäller avgifter för tandvård så hade vi kanske trott att landskapsre-

geringen också nu skulle möjliggöra att vissa av dessa kostnader, eller åt-

minstone någon kostnad, skulle kunna ingå i högkostnadsskyddet. Vi är för-

vånade över att det totalt saknas ett resonemang kring tandvården eftersom 

alla vet hur pass dyrt det är att gå till tandläkaren. Man vet också att de före-

byggande besöken som borde göras en gång per år ger effekter på lång sikt. 

Där saknar vi ett resonemang från landskapsregeringens sida. 

För övrigt vill jag avsluta med det som jag sade tidigare, det är bra att man 

värnar de svaga. Det är bra att barn och unga kostnadsfritt kan uppsöka lä-

kare. Men vi hyser, som sagt, vissa tvivel kring hur pass rättvist det nya sy-

stemet är.  

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslag om grunderna för av-

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

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

5 Ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen om bostadsbidrag 

Landskapsregeringens lagförslag LF 8/2016-2017 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Diskussion. 

Minister Wille Valve 

Talman! Det här är ett intressant litet ärende som handlar om lagen om all-

mänt bostadsbidrag. Den tillämpas som blankettlag med automatiska uppda-

teringar. 

 Just nu sker förändringar på den finländska sidan. Social- och hälso-

vårdsministeriet meddelade i ett i pressmeddelande om en ändring av lagen 

om allmänt bostadsbidrag. Det skulle ha inneburit, om landskapsregeringen 

bara skulle ha suttit på sina händer och inte gjort någonting alls, att bostads-

bidraget skulle ha sänkts med 5 procent på Åland eftersom Åland ingår i 

kommungrupp nummer tre som nämns i lagen. 

Man kan dela upp den här processen i två delar. Dels har vi en budgetlag 

som vi lägger fram idag där den budgetmässiga konsekvensen är plus minus 

noll. Sedan har vi ett till lagförslag som ska komma till hösten 2017 och avses 

träda i kraft samtidigt som de övriga förändringarna träder ikraft för studie-

stödet på rikssidan. 

Vi har haft en samberedning tillsammans med utbildningsavdelningen i 

det här ärendet. Vi har även varit i kontakt med vår riksdagsledamot och fått 

in en riktigt bra skrivning i kulturutskottets betänkande där Ålands situation 

uppmärksammas, vilket ger hopp för framtiden. 

Ja, jag tror att det räcker så. Tack för ordet. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Som ministern sade så är det här en lag som initie-

rats från rikshåll, en förändring. Som jag läser ut ur beredningen så 

finns det potential för inbesparing för oss på kanske 100 000 euro. Jag 

förstår att vi har en överenskommelse i regeringsblocket, vi kom överens 

om att vi inte rör invånarförmånerna 2017. Jag hoppas att landskapsre-

geringen och ministern nu vi inför nästa års budget också har med detta 

som en ingrediens där man eventuellt också skulle kunna spara in 

pengar. Det är en fråga som förstås måste vägas mot alla andra invånar-

förmåner, men att man inte slår fast att det här gäller också från 2018 

och framåt. Jag tolkade ministern som att landskapsregeringen gör det 

här nu med anledning av den budget vi har lagt.  

Minister Wille Valve, replik 

Givetvis är det så ltl Carlsson. Det här lagförslaget är uttryckligen inrik-

tat på budgetåret 2017. Vad som sedan gäller för 2018 är sedan en an-

nan fråga.  

Vi kan notera att vi får en tilläggsbudget med ramar, möjligen kom-

mer det att ingå besparingsbehov på invånarförmåner. Det som man 

kan notera nu, med anledning av det här lagförslaget, är förstås att 

också denna invånarförmån är generösare på Åland än vad den är i ri-

ket. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Talman! I den bästa av världar skulle bidrag inte behövas. Därför borde den 

övergripande målsättningen i allt vi gör handla om att ge folk förutsättningar 

att klara sin egen tillvaro och på egen hand sköta sin försörjning. Folk växer 

genom att kunna sköta sin egen vardag. Där är vi inte riktigt ännu och därför 

är det viktigt och betecknande för varje modernt samhälle att ta hand om de 

svagaste.  

Mot den bakgrunden stöder centergruppen denna ändring om tillämpning 

på Åland av lagen om bostadsbidrag. Det är ett klokt sätt att använda själv-

styrelsens verktyg att göra gott för den egna befolkningen.  

I Finland gör man uppenbarligen inte den bedömningen utan ämnar sänka 

de maximala boendekostnader som anses godtagbara när det gäller nivån på 

bostadsbidraget. Skälet till det är förstås av ekonomisk natur, man vill spara 

in på de statliga utgifterna, kosta vad det kosta vill när det till exempel gäller 

utbetalningen av socialstöd vilket landskapsregeringen påpekar i beredning-

en. Ändå väcker det såklart frågor varför Finland väljer att gå mot de svag-

aste. 

Man påpekar vidare från landskapsregeringens sida att beredningstiden 

varit extremt kort vilket möjligen inverkat på konsekvensbedömningen vilket 

såklart inte är optimalt och sätter ett större ansvar på utskottet. Här kan man 

ställa sig frågan varför beredningstiden varit så kort, det är ju inte precis 

första gången vi drabbats av detta. Enligt minister Wille Valve fick man den 

här gången vetskap om de finländska planerna tack vare ett pressmeddelande 

vilket känns rätt tunt.  

Det kan mot den bakgrunden finnas skäl för utskottet att syna några av de 

tänkta konsekvenserna av att inte sänka bostadsbidraget. Är nivån på Åland 

lämplig? Ska den rentav höjas? Gör bidraget tillräckligt nytta? Varför kom 

lagförslaget så sent? 

Detta är ett gyllene läge för utskottet att bena ut varför vi faktiskt har 491 

hushåll som inte mäktar med sina boendekostnader och vad är egentligen or-

saken. Är boendekostnaderna på Åland högre än i Finland eller de disponibla 

inkomsterna lägre? 

Vi stöder med varm hand att lagförslaget går vidare till finans- och nä-

ringsutskottet och ser fram emot att bli ännu lite mera upplysta. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack ordförande Pettersson för det varma stödet av lagförslaget. 

En intressant fråga är förstås generellt, när vi debatterar invånarför-

måner, i vilken mån vi kan motivera högre invånarförmånerna på Åland 

i förhållande till Finland. I viss mån går det att motivera. Oftast går det 

att motivera med anledning av de högre levnadskostnaderna. När går 

det och när går det inte att motivera? Det här är en diskussion som vi 

garanterat får anledning att återkomma till i samband med budgeten 

2018. 

Vad gäller ltl Petterssons konstaterande om konsekvenserna så vet jag 

inte riktigt. Personligen skulle jag kanske inte dra så stora växlar ef-

tersom konsekvenserna av den här lagframställningen de facto är plus 
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minus noll. Förändringen är noll på Åland i förhållande till nuläget. Det 

finns inte så mycket konsekvenser att analysera specifikt just nu med 

anledning av det här lagförslaget. Noll konsekvenser är förstås också en 

form av konsekvenser. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! En sak som man faktiskt borde bena ut är om dessa 491 

hushåll, som lyfte bidrag i oktober 2016, om det är en siffra som har 

stått sig över tid. Blir det flera, blir det färre? I vilken sorts levnadssitu-

ation befinner sig hushållen? Vilka är skälen till att man inte riktigt re-

der upp det på egen hand? Det en ganska typisk konsekvens som jag 

gärna skulle ha sett ett litet resonemang kring. Nu är jag långt ifrån nå-

gon expert på bostadsbidrag men siffran är rätt hög kan jag tycka. Är 

den siffran jämförbar med hur man har det Finland? Hur är det i en 

motsvarande region i Finland? Det tycker jag att man bra kunde ha be-

lyst lite. Jag vill understryka att jag dock är en varm vän av att vi ska 

göra det lite bättre för ålänningarna när vi så har möjlighet. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Minister Wille Valve, replik 

Tack, ltl Pettersson. Vad gäller den förstnämnda frågan om huruvida 

siffran på 491 hushåll avviker från riksgenomsnittet så kan jag inte svara 

på det här och nu. Jag får rimligtvis återkomma till detta i utskottsbe-

handlingen. Den siffran måste sättas i proportion till vissa andra siffror. 

Men jag välkomnar att ledamoten lyfte det så att det noteras. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Jag inser att det här inte är en av de större frågorna som vi han-

terar i detta lagting, men jag tycker att det rätt beskrivande för hur ett 

samhälle tar hand om de svagaste. Jag inbillar mig att ingen ber om bi-

drag om man absolut inte måste göra det för att man ska klara sin var-

dag. Jag tror att ju mer vi lär känna den mekaniken så desto klokare är 

det för oss allihop inblandade. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter 

Tack, herr talman! Bästa ledamöter, socialdemokraterna stöder det här för-

slaget med de konsekvenserna att det faktiskt har noll konsekvenser, men 

även på grund av att vårt parti verkligen vill driva en egen socialpolitik. Detta 

går helt i linje med det. Åland väljer här igen sin egen väg på det socialpoli-

tiska området. 

För att bo på en ö mitt emellan Sverige och Finland så är vi medvetna om 

att vi faktiskt har ganska höga bostadskostnader. Precis som ledamoten från 

centern här lyfte fram så är det 491 hushåll som är i behov av bostadsbidra-

get. Det kan även vårt parti tycka att är ett ganska stort antal hushåll. Det är 

ganska tråkigt att det ska vara en sådan situation. Vi ser att det är ensambo-

ende familjer, ensamförsörjande kvinnor och eventuellt pappor. Vi tror också 

att en stor del av våra pensionärer nu börjar hamna i en situation där de ty-
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värr måste börja ansöka mera och mera om bostadsbidrag. Kvinnor som lever 

ensamma med låga pensioner kommer nu att behöver samhällets stöd. De 

har minsann satt sitt liv och sitt arbete för det åländska folket under sitt långa 

liv, antingen hemma med barnen eller annat som de har bidragit med. Det är 

vår tur att ge lite tillbaka. 

De här är en budgetlag så att behandlingstiden är ganska kort. Eftersom 

det här är så pass intressant område så kunde utskottet fördjupa sig lite mera 

i de socialpolitiska områden vad gäller bidrag och annat som delas ut, inte 

bara bostadsbidragen utan också andra längre bidrag längre fram. Vi har flera 

ÅSUB utredningar där de kommer att komma fram information. Det kan ju 

vara intressant för utskottet att sätta sig mera in i detta framöver. Vårt parti 

har full förståelse för att det inte kommer att kunna verkställas den här 

gången nu så här snabbt på bordet. 

Med detta vill vi säga att vi stöder förslaget. Vi tycker att det är bra förslag. 

Det är glädjande att Åland igen kan visa självstyrelsepolitik på den här nivån. 

Tack. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Som medlem i finans- och näringsutskottet skulle jag gärna en-

gagera mig mera bl.a. i den här lagstiftningen. Med tanke på att land-

skapsregeringen nu idag, i de allra skälvande sista sekunderna, lämnade 

lagförslaget så är det fullständigt omöjligt för finans- och näringsutskot-

tet såvida vi inte ska låta lagförslaget bli liggande, vilket inte är avsikten 

varken från oppositionens sida eller från regeringspartiernas sida. Den 

goda viljan till trots så kommer nog det här tyvärr bara att bli ett 

”dunkaärende” i finans- och näringsutskottet. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Ledamoten och jag har samma bekymmer, åt-

minstone vi ifrån vårt parti skulle inte vilja att de här frågorna bara 

skulle bli ett klubbslag, utan att man verkligen skulle diskutera dem. 

Därför lade jag som ett förslag att utskottet framöver eventuellt kan 

sätta sig in i ÅSUBs undersökningar som kommer och kanske mera dis-

kutera de här bidragsformerna. Vi är fullt medvetna om att det antaglig-

en kommer att debatteras och diskuteras mera, vilket även kom fram 

här i en replik tidigare från Petri Carlsson. Så det finns grund för att fi-

nansutskottet mera skulle sätta sig in i de här frågorna. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Där finns det en samstämmig syn mellan ltl Sara Kemetter och 

mig.  

Som ansvariga ministern framförde här så var det via ett pressmed-

delande som landskapsregeringen fick nys om att det skulle bli föränd-

ringar i lagstiftningen och utgående ifrån detta har landskapsregeringen 

agerat. Det är också därför som vi har så kort om tid nu att bereda det 

här ärendet i finans- och näringsutskottet, vilket jag beklagar. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Jag tror att det här ger oss en liten insikt i vilken si-

tuation vi lever i just nu när vi har kontakter med riket. Vi läser press-

meddelanden och ingen av oss vet riktigt vad Sote medför osv. Det är 
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nog dags för oss att verkligen börja driva en egen socialpolitik så att vi 

inte sitter i den här situationen framöver. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget 

är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

För kännedom 

6 Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ändringen av 1998 års protokoll 

till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långli-

vade organiska föreningar 

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 4/2016-2017 
Landskapsregeringens yttrande RP 1/2016-2017-s 
Republikens presidents framställning RP 1/2016-2017 

7 Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ändringen i 1998 års protokoll till 

1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende 

tungmetaller 

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 5/2016-2017 
Landskapsregeringens yttrande RP 2/2016-2017-s 
Republikens presidents framställning RP 2/2016-2017 

8 Godkännande av Parisavtalet 

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 6/2016-2017 
Landskapsregeringens yttrande RP 4/2016-2017-s 
Republikens presidents framställning RP 4/2016-2017 

9 Vattenfarkoster 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 6/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 15a/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 15/2015-2016 

Ärendena tas upp till behandling vid plenum den 14 december 2016. 

Plenum slutar 

Nästa plenum onsdagen den 14 december kl. 13.00. Omedelbart efter dagens plenum 

ger lantrådet en upplysning. Plenum är avslutat. 

Övrigt 

10 Lantrådets upplysning 

LU 1/2016-2017 

Lantrådet Katrin Sjögren har önskat ge lagtinget en upplysning gällande konsekvenser-

na av rikets planerade reform av hälso- och sjukvården. 

Enligt lagtingsordningens 45 § kan lantrådet ge lagtinget upplysningar i aktuella frågor. 

En sådan upplysning ges utanför föredragningslistan vid en tidpunkt som avtalas med 

talmannen, som efter samråd med talmanskonferensen har beslutat att denna upplys-

ning kan ges omedelbart efter dagens plenum. Talmanskonferensen har beslutat att 

ingen diskussion tillåts med anledning av upplysningen. Inte heller repliker tillåts. 

Lagtinget fattar inget beslut med anledning av upplysningen. 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! 1972...vid den åländska självstyrelsens femtioårsjubileum höll presi-

dent Kekkonen tal och konstaterade: ”När 25 000 människor slår vakt om 
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sin bestämmanderätt kallas de separatister. Men när fem miljoner gör 

samma sak spelar man Finlandia.” 

Det demilitariserade och neutraliserade Åland är en av världens äldsta 

autonomier och självstyrelsen är självklart mycket mer än de ekonomiska 

transaktionerna mellan Åland och Finland. Det är ett språk- och minoritets-

skydd som Finland förpliktat sig till, en hederssak och en fjäder i hatten för 

ett land vars 100-årsjubileum ska firas under devisen ”Tillsammans”.  

Så inledde jag vid landskapsregeringens och riksregeringens strategimöte 

den 21 november. 

Och jag fortsatte: Åland ses ofta som sökande istället för en legitim och 

jämbördig part i systemet. Landskapsregeringen har rätt och plikt att före-

träda självstyrelsen och ålänningarna i ärenden som rör självstyrelsen. Ma-

tematiskt, numerärt må vi vara små och få men våra legala och konstitution-

ella grunder är glasklara. 

Huvudsyftet ur åländsk synvinkel med regeringarnas strategimöte var att 

igen trycka på och få förståelse för hur riksreformen om att stöpa om social- 

och hälsovården motverkar det gemensamma projektet med att revidera 

självstyrelselagen, ta självstyrelsen in i 2000-talet. 

Garantera att Ålandsexemplet fortsätter vara relevant ur vårt men också ur 

ett globalt perspektiv, en minotitetslösning värd att studera och ta exempel 

efter. 

För Ålands del har vi, både landskapsregeringen och lagting, varit och är 

mycket tydliga med att reformen måste bli konstitutionellt, ekonomiskt och 

förvaltningsmässigt neutralt ur självstyrelsens hänseende. 

Intressant i sammanhanget är att det förs diskussioner om att ge land-

skapen i riket beskattningsrätt men det är samtidigt otänkbart, eller i alla fall 

mycket svårt att tänka sig, när det gäller den åländska självstyrelsen.  

Sedan det stod klart vilken finansieringsmodell riket valt, i slutet av febru-

ari detta år, har landskapsregeringen arbetat systematiskt, argumenterat tyd-

ligt, klart och ytterst konsekvent. Vid varje tillfälle har vi fört fram att vi ac-

cepterar ingenting annat än full neutralitet för självstyrelsens del. 

Självstyrelsen och den s.k. Sotereformen har varit en på agendan vid mö-

ten med ålandsministern och landskapsregeringen i mars, maj, juni och nu 

senast på strategimötet i november. Med statsministern i juni, september och 

november. Sote och självstyrelsen har också diskuterats med familje- och om-

sorgsminister Rehula och finansminister Orpo. 

När talmannen och lagtinget stod värd för presidentbesöket i juni var min 

uppgift att redogöra för komplikationerna mellan Sote och självstyrelsen. Li-

kaså var ärendet en viktig del på agendan vid både grundlagsutskottets och 

riksdagens talman Lohelas besök här på sensommaren/hösten. 

Samarbete och regelbundna diskussioner har förts och förs med både 

självstyrelsepolitiska nämnden och den åländska delen av Ålandskommittén. 

Vid landskapsregeringens och riksdagsledamotens möten är ärendet högst på 

agendan.  

Avräkningsgrunden, utvecklingen av den ekonomiska självstyrelsen och 

revideringen av självstyrelselagen och de implikationer social- och hälso-

vårdsreformen har på självstyrelsen går inte att särskilja. Det går inte att 

plocka ut en enda del, det är en helhet som måste lösas.  

Landskapsregeringen anställer en egen utredare på regeringskansliet, en 

projektanställning som ska handlägga, vara spindeln i nätet, för vår egen del 
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utvecklingen av den ekonomiska självstyrelsen innefattande skattebehörig-

het, inkomstbeskattning, Sote och dessutom nästa riksreform som kommer 

att påverka Åland, nämligen valfrihetsreformen. Ansökningstiden går ut nu 

på fredag.  

Jag vill understryka att det finns en hel del material redan när det gäller 

skattebehörigheten samtidigt som vi vet att det finns flera obesvarade frågor 

angående resurser, komptensbehov och när det gäller t.ex. sjömanslöner. 

Det finns ingen som helst fog för kritik att frågan inte skulle vara högst på 

dagsordningen! 

Den 8 november gav landskapsregeringen sitt utlåtande angående propo-

sitionen om social- och hälsovårdsreformen. 

Ålands konstitutionella, ekonomiska eller förvaltningsmässiga inflytande 

får inte, direkt eller indirekt, minska. Landskapsregeringen konstaterar att 

nödvändig beskattningsbehörighet för personbeskattning bör överföras till 

Åland. Ett sådant arbete bör genast initieras och genomföras koordinerat 

med revisionen av självstyrelselagen. Ytterligare underströks vikten av att 

tillsätta en gemensam utredare. Landskapsregeringen konstaterade att pro-

positionen som den nu är utformad går emot grundlagen och jämlikhetsprin-

cipen samt självstyrelselagen. Det accepterar vi inte! 

En vecka senare fick landskapsregeringen svar av finansministern och fa-

milje- och omsorgsministern. Fortfarande var det den finansiella neutrali-

teten som enbart diskuterades. Svaret var berett på finansministeriet, ingen 

överraskning precis.  

Landskapsregeringen konstaterade att de synpunkter som framförts i utlå-

tandet av den 8 november inte beaktats och tillställde ånyo en skrivelse där vi 

inskärpte både tonen och kraven på reformens neutralitet för självstyrelsen 

samt behovet av en utredare. Skrivelsen skickas denna gång direkt till stats-

ministern samt justitiekanslern. 

Enligt uppgift är rikspropositionen ytterligare försenad. Meningen var att 

den skulle avlämnas i december, nu är januari den nya tidsplanen. Det finns 

uppenbara problem. Hela reformen är ett gigantiskt projekt som inbegriper 

över 900 lagar. Ett gigantiskt pussel där det finns två små och kantiga bitar 

som man inte tagit så mycket notis om men som måste passa in för att pusslet 

ska kunna läggas färdigt, nämligen svenska språket och självstyrelsen. 

Vad gör vi nu? Hur arbetar vi vidare innan propositionen läggs? I morse 

hade den samlade landskapsregeringen ett koordinerande möte med riks-

dagsledamoten och vi koordinerar oss. 

Spår nummer ett är att påverka skrivningar i propositionen. Det ska fram-

komma tydligt och klart om Åland och Ålands krav på neutralitet. 

Landskapsregeringen utformar också mandatet för den gemensamma ut-

redaren. Vi konsulterar grundlagsexperter och landshövdingen. Vi har kon-

takter med ålandsministern. Ytterligare tas kontakter till systerpartierna i ri-

ket. Där kan alla åländska partier påverka och utnyttja sina kontakter. 

Enligt uppgift ska propositionen kompletteras under 2018, då är det me-

ningen att det ska beslutas om de slutliga skatteparametrarna. Där finns det 

utrymme att ha mera och tydligare skrivningar om vad som ska hända med 

självstyrelsen och Åland.  

Ansvaret vilar tungt på riket att lösa problemet. Hur är det, har man någon 

Ålandspolitik? Det betyder inte, absolut inte, att inte vi ska vara offensiva. Vi 

ska ta fram hur vi vill ha det och ta fram lösningar som vi tror på. 
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Det här är andra gången jag nyttjade möjligheten att ge en upplysning åt 

lagtinget i samma ärenden och jag har en bestämd känsla att det kommer att 

bli fler gånger. 

Talmannen 

Tack för det. Lagtinget antecknar sig upplysningen för kännedom.  
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Plenum börjar 

Upprop. 27 ledamöter närvarande. 

Talman Johan Ehn anmäler om ledighet på grund av samtal med rikets president. 

Lagtingsledamoten Sara Kemetter anmäler om ledighet från dagens plenum på grund 

av styrelsemöte i PAF. 

Lagtingsledamoten Fredrik Fredlund anmäler om ledighet från dagens plenum på 

grund av sjukdom. Antecknas. 

Andra behandling 

1 Godkännande av det fördjupande partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och 

Republiken Kazakstan 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 3/2016-2017 
Landskapsregeringens yttrande RP 13/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 13/2015-2016 

Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till 

förslaget i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Förslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Kan lagtinget enhäl-

ligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat 

sitt bifall till förslaget. 

Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i 

enda behandling godkänt motiveringen. 

Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Andra behandling 

2 Marknadskontroll, Elsäkerhet, Hissäkerhet 

Lag- och kulturutskottet betänkande LKU 5/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 3/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 4/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 5/2016-2017 

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 marknadskontroll av vissa produkter för anta-

gande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lag-

förslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. 

http://www.lagtinget.ax/arenden/LF%203%7C2016-2017/lagforslag-fran-alands-landskapsregering-lf-3-2016-2017-45480#link_12
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Föreläggs förslaget landskapslag om tillämpning på Åland av rikets elsäkerhetslag för 

antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit 

lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. 

Föreläggs förslaget landskapslag om ändring av 3 § plan- och bygglagen för landskapet 

Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behand-

ling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. 

Föreläggs förslaget landskapslagen om ändring av landskapslag om tillämpning på 

Åland av rikets hissäkerhetslag för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lag-

tinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är 

avslutad. 

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

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. 

Ärendet är slutbehandlat. 

Andra behandling 

3 Bassamfundslagstiftning 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 3/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 1/2016-2017 

Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Förslaget till landskapslag om tillämpning av rikslagstiftning om beskattning av delä-

gare i utländska bassamfund föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet? 

Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är 

avslutad. 

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

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. 

Ärendet är slutbehandlat. 

Andra behandling 

4 Ändrade avgiftsgrunder i vården 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 4/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 6/2016-2017 

Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Förslaget till landskapslag om ändring av landskapslag om grunderna för avgifter till 

Ålands hälso- och sjukvård föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet? 

Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är 

avslutad. 

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

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. 

Ärendet är slutbehandlat. 
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Första behandling 

5 Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ändringen av 1998 års protokoll 

till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långli-

vade organiska föreningar 

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 4/2016-2017 
Landskapsregeringens yttrande RP 1/2016-2017-s 
Republikens presidents framställning RP 1/2016-2017 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion.  

Ltl Carina Aaltonen 

Tack, fru talman! Social- och miljöutskottet har behandlat den här konvent-

ionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar som syftar till att 

skydda människors miljö mot luftföroreningar.  

Som vi hörde i remissen så har konventionen utökats med åtta protokoll 

där det fastställs specifika åtgärder som parterna ska vidta för att minska sina 

utsläpp av luftföroreningar. Målet med protokollet är att begränsa använd-

ning och utsläpp av långlivade organiska föreningar, så kallade POP-

föreningar. 

Genom det ändrade protokollet införs sju nya POP-föreningar utöver de 16 

befintliga POP-föreningarna. Dessutom skärps kraven för några av de befint-

liga föreningarna samt utsläppskraven vid avfallsförbränning. Vidare införs 

ett basår för utsläpp av PCB. 

Utskottet har inga invändningar mot att ändringarna i protokollet träder i 

kraft i landskapet och föreslår att lagtinget ska ge sitt bifall. Tack, fru talman.  

Talmannen 

Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagting-

ets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling. 

Ärendets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

6 Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ändringen i 1998 års protokoll till 

1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende 

tungmetaller 

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 5/2016-2017 
Landskapsregeringens yttrande RP 2/2016-2017-s 
Republikens presidents framställning RP 2/2016-2017 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion.  

Ltl Carina Aaltonen 

Tack, fru talman! Den här konventionen är mycket lik den tidigare, men den 

här avser tungmetaller. Tanken är att minska och kontrollera utsläpp i luften 

av bly, kadmium och kvicksilver.  

Genom det ändrade protokollet fastställs strängare gränsvärden för ut-

släpp samt införs flexibla övergångsbestämmelser som gynnar de stater eller 

parter som tillträder det ändrade protokollet före utgången av år 2019. 
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I likhet med det tidigare betänkande så har utskottet inte heller några in-

vändningar mot att ändringarna i protokollet och föreslår att det här ska 

träda ikraft i landskapet. Vi föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet. 

Talmannen 

Diskussionen är avslutad.  

Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagting-

ets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling. 

Ärendets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

7 Godkännande av Parisavtalet 

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 6/2016-2017 
Landskapsregeringens yttrande RP 4/2016-2017-s 
Republikens presidents framställning RP 4/2016-2017 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion. 

Ltl Carina Aaltonen 

Fru talman! Social- och miljöutskottet har nu slutbehandlat Parisavtalet till 

Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar. Det nu nästan 

ett år sedan avtalet ingicks i Paris, det var den 12 december 2015. Sedan blev 

det här avtalet juridiskt bindande, den 4 november 2016, dvs. efter det att 55 

länder som är ansvariga för minst 55 procent av utsläppen har undertecknat 

det.  

Målet med Parisavtalet känner alla säkert till vid det här laget. Det är 

främst ett avtal för att hålla ökningen i den globala medeltemperaturen be-

tydligt under två grader Celsius. 

Genom avtalet förbinder sig parterna inte bara att skriva på utan också att 

vidta ökade åtgärder för att minska utsläpp och anpassa sig till klimatföränd-

ringen. Parterna förbinder sig till att uppnå de utsläppningsminskningsmål 

som de själva har uppställt samt utarbeta nödvändiga politiska åtgärder för 

att uppnå dessa mål. Utsläppningsminskningsmålen uppgörs och delges med 

fem års mellanrum. Även tillräckligheten av utsläppsminskningar i relation 

till avtalets långsiktiga mål ska granskas vart femte år. 

Det som skiljer det här avtalet från bl.a. Kyotoavtalet är att Parisavtalet är i 

kraft tillsvidare.  

Finlands riksdag godkände Parisavtalet den 25 oktober. Eftersom Parisav-

talet även innehåller bestämmelser som gäller natur- och miljövård, vilket är 

ett lagstiftningsområde som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet så 

behöver också Ålands lagtings bifall inhämtas. 

Utskottet konstaterar att Parisavtalet är ett historiskt avtal i och med att 

det är första gången som alla länder förbinder sig till att vidta åtgärder för att 

bekämpa klimatförändringen. Enligt utskottet är det synnerligen angeläget 

att alla länder gemensamt försöker vända utvecklingen och begränsa den på-

gående globala uppvärmningen.  

Utskottet har således inga invändningar mot att Parisavtalet träder i kraft i 

landskapet till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet. 

Utskottet konstaterar att regeringens proposition till riksdagen om god-

kännande av Parisavtalet överlämnades till riksdagen den 13 oktober 2016. 
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Presidentens begäran om lagtingets bifall är daterat den 11 november 2016. 

Det borde ha varit möjligt att samtidigt som propositionen överlämnades till 

riksdagen även ha begärt in lagtingets bifall, eller åtminstone att lagtinget 

hade haft denna begäran när vi inledde arbetsåret den 1 november. 

Utskottet understryker vikten av att begäran om lagtingets bifall inte för-

dröjs utan inhämtas samtidigt som propositioner överlämnas till riksdagen, i 

synnerhet när det är lagar som brådskar av olika orsaker och där landskapet 

delvis har egen behörighet. 

Utskottet anser även att det förslag som togs upp i remissdebatten, att tal-

mannen personligen kunde besöka Helsingfors och överlämna lagtingets bi-

fall till Parisavtalet, är en mycket god tanke. I dessa dagar så behöver 

Helsingfors nog påminnas på olika sätt och i olika sammanhang om Ålands 

självstyrelse, vårt självstyrelsesystem och även om vår ambition om att upp-

fylla Parisavtalets målsättningar.  

Jag kan informera lagtinget om att talmannen som bäst i denna stund för 

ett samtal med Finlands president. Ett av ämnena som ska diskuteras idag är 

just Parisavtalet, så någon Helsingforsresa angående Parisavtalet blir det då 

inte denna gång. 

Det är också viktigt att notera att Åland redan har tagit flera steg på vägen 

mot att bli hållbara och att vi från Ålands sida kan bidra till att Parisavtalets 

målsättningar kan uppfyllas. Vi har beslut och strategier. Flera områden täcks 

in och jobbas med för tillfället; hållbar livsmedelsstrategi, hållbar skogs-

bruksstrategi och snart en klimat- och energistrategi.  

Åland bör gå före och visa vägen. Vi har de verktyg som behövs både med 

vår lagstiftningsbehörighet och i jämförelse med Finland har vi också en rela-

tivt god ekonomi. Vi har viljan och engagemanget och vi har stora delar av 

näringslivet bakom oss. 

Fru talman! Utskottet ser bara möjligheter med det här avtalet. Vi tillstyr-

ker härmed att lagtinget ger det begärda bifallet till Parisavtalet. Tack. 

Ltl Axel Jonsson  

Tack, fru talman! Det verkar inte vara någon i den här salen som har någon-

ting emot innehållet som sådant i Parisavtalet. Däremot har vi haft en ganska 

intensiv debatt om relationen mellan Åland och Finland och hur Finland låter 

bli att respektera Ålands ställning inom den finska staten vad gäller utrikes-

politiken. 

Det är lite beklagligt att utskottet endast konstaterar att man borde ha 

skickat avtalet tidigare till Åland. Problemet är egentligen inte att man har 

skickat lagen till Åland för sent, problemet är att Finland har låtit bli att in-

vänta besked från Ålands lagting. Finland har ratificerat det här avtalet utan 

att först höra vad lagtinget har att säga, trots att vi enligt självstyrelselagen 

ska göra på det viset, oberoende av om man har skickat det för sent eller inte. 

Jag tycker att det är beklagligt att utskottet inte har en starkare skrivning i 

det här sammanhanget. 

Förslag har framförts att talmannen borde informera presidenten om det 

missnöje som finns i Ålands lagting, men vi skulle ändå ge vårt bifall till lagen 

om i kraftsättande av konventionen före vi går till presidenten. Vi beskriver 

alltså att vi har ett problem men vi är inte beredda att göra någonting och 

markera för att visa att vi faktiskt har problem, utan vi ska vänligt påminna 

om att man borde nog i fortsättningen också invänta lagtingets bifall.  
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Det naturliga vore ju att vi i lagtinget inte skulle slutbehandla det här 

ärendet före vi hade fått löften från den finska staten om att de kommer att 

beakta Åland framöver, att de kommer att följa självstyrelselagen till den här 

punkten och att Finland inte kommer att ratificera flera avtal för de vet att de 

har Åland med sig. 

Man förbinder sig faktiskt gentemot omvärlden att leva upp till de avtal 

som man sluter och ratificerar, men man ser inte till att man inom den egna 

staten har möjlighet att leva upp till det och det tycker jag att är anmärk-

ningsvärt. 

Jag menar att vi från lagtinget inte borde slutbehandla det här ärendet före 

vi skulle få sådana utfästelser från den finska staten. Det vore det enda rim-

liga.  

Nu visar vi ju den finska staten att detta är helt okej. Finland åker ut och 

förhandlar om olika avtal sedan kan de senare komma till Ålands lagting när 

allt är klart och säga att det är bra om vi också godkänner avtalen så att det 

inte blir några problem. Är det verkligen vettig politik? Är det ett vettigt sätt 

att se på den gemensamma utrikespolitiken? Vi från Ålands Framtids sida 

menar inte det! Framförallt inte i det här sammanhanget när det gäller ett så 

stort ärende som vår klimatpolitik och mot bakgrund av de diskussioner som 

vi har haft under det senaste året om vindkraftsstöd och vetskapen om hur 

det paketet slutade. Vi borde ju kunna ställa krav på att man också ska för-

verkliga de avtal som vi förbinder oss till gemensamt. Man ska också gemen-

samt kunna förverkliga de åtgärder som det förutsätter. Vi ska kunna lita på 

de handslag som kommer från Helsingfors när det gäller avtal som tangerar 

just sådana avtal som vi åtar oss. Avtalen förpliktar oss här i Ålands lagting 

att faktiskt uppfylla villkoren när vi ger vårt bifall till en sådan konvention.  

Jag är besviken över utskottets behandling. Jag är besviken över Ålands 

lagtings flathet i det här fallet om man låter det här avtalet gå vidare utan 

mera konsekvenser. Jag tycker att vi borde stå upp tydligare för självstyrelsen 

och för vårt klimat, rent ut sagt fru talman, i det här fallet. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Talman! Utskottet inte bara konstaterar, utan ”understryker vikten av”. 

Läs sista meningen en gång till!  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag har läst mycket noga. Jag har det kanske inte ordagrant i mitt hu-

vud. Jag vet att budskapet är att utskottet understryker vikten av att av-

talen ska lämnas i tid till Ålands lagting eller samtidigt som de lämnas 

till Finlands riksdag. 

Återigen, det jag inledde mitt anförande med var att problemet inte är 

att det inte lämnas i tid till Ålands lagting, det är att Finland låter bli att 

invänta Ålands lagtings åsikt i frågan före man ratificerar avtal och god-

känner dem gentemot omvärlden. Det är det som är problemet och det 

är där som utskottet missar kärnan i det hela. Finland måste vänta på 

att också lagtinget ger sitt bifall till de här konventionerna för man rati-

ficerar dem. Detta är kärnan i budskapet och det är det som vi borde 

förhålla oss kritiska till. Visst är det bra om avtalen kommer tidigare, det 

säger jag inte emot, men man ska invänta lagtingets åsikt. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Fru talman! Jag har hört mycket kloka saker av framför ltl Aaltonen och 

även av ltl Jonsson angående hur processen inte har skett såsom den 

borde ha skett.  

Ltl Jonsson inledde sitt anförande med att säga att det inte finns nå-

gon här i salen som har någonting emot innehållet i konventionen och 

han värnar också för klimatet. Jag antar att Axel Jonsson och Ålands 

Framtid har omvandlat sin åsikt och är med i skaran som kommer att 

godkänna det här avtalet.  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det är uppenbart att ltl Wikström aktivt försöker missförstå vad vi ifrån 

Ålands framtids sida hela tiden har hävdat. Vi har inte varit emot själva 

avtalet. Däremot har vi krävt att också i Finland ska göra vad de lovar att 

uppfylla och skapa innehåll i Parisavtalet. Vi kan ju inte förbinda oss till 

avtal gentemot omvärlden om vi inte också aktivt arbetar för att förverk-

liga detta.  

På vindkraftsområdet hade vi en tydlig och gemensam politik som 

kunde ha gjort Åland självförsörjande till mera än 65 procent om Fin-

land hade fullföljt sin del. Nu väljer vi helt okritiskt att släppa igenom ett 

sådant här avtal utan att fundera vilka åtgärder vi ska ta till framöver för 

att skapa innehåll i Parisavtalet. Den politiken vänder vi oss emot, för 

klimatets skull och för att få en verkningsfull klimatpolitik. Parisavtalet 

ska inte bara vara en bunt papper som vi lägger i en byrålåda.   

Ltl Tony Wikström, replik 

Fru talman! Min utgångspunkt har alltid varit klimatets bästa. Männi-

skor utifrån ser att detta är pajkastning och sandlådelek där klimatet 

och miljön, mänsklighetens kanske viktigaste fråga på hela det här år-

hundradet, pantsätts bara för ett politiskt spel.  

Sådant här politiskt spel tycker jag att är deprimerande. Jag kommer 

att tänka på den gamla sången ”I natt jag drömde” där makthavarna 

skrev på en petition och reste sig och sade. Detta är samma dignitet. Vill 

Ålands Framtid se en sådan petition också och sätta ett veto och säga; 

”nej det här ska vi inte godkänna för det gick fel till”?  

Man måste se till innehållet och det här är en fråga där man inte kan 

sätta miljön, framtiden och klimatet i pant. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det är beklagligt att inte ltl Wikström har satt sig in i ärendet. De facto 

har ju redan Finland ratificerat Parisavtalet. Det spelar ingen roll vad 

Åland gör gentemot omvärlden. Avtalet har trätt i kraft och det förbin-

der de parter som har ratificerat det redan. Avtalet förbinder Åland, av-

talet förbinder Finland och det är det som är problemet. Från finländsk 

sida struntar man i vad ålänningarna tycker, trots att självstyrelselagen 

förpliktar. Att inte ltl Wikström kan se den problematiken tycker jag att 

är beklagligt inte minst ur ett självstyrelseperspektiv. Men det är klart 
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att vi kanske har olika prioriteringar här i världen och vi får väl accep-

tera och respektera det. Tack, fru talman. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Tack, fru talman! Tack till utskottet för en konstruktiv och snabb behandling 

av ärendet vilket är bra i det här fallet, för om någonting är allvarligt i världen 

idag så är det just klimatfrågan. Frågan kräver nu att vi alla från positioner 

och från alla tänkbara sätt bidrar till att det här avtalet omvandlas till hand-

ling och förverkligande och att avtalet omsätts i både målsättningar och nat-

ionella strategier för hur det ska uppnås. 

Det som tyvärr idag är oroväckande är att målsättningarna i klimatavtalet 

och även EU:s utsläppskvoter redan nu bedöms vara otillräckliga för att 

stävja den globala uppvärmningen så att den stannar under två grader. Här 

tycker jag att vi har vårt huvudsakliga problem idag. Nu gäller det att på alla 

tänkbara sätt förverkliga målsättningarna. 

Under den här tiden har riket fattat beslut om en energi- och klimatstra-

tegi, vilken har fått både ris och ros. Det är bra att den finns som underlag när 

vi diskuterar vidare på Åland när det gäller den åländska energi- och klimat-

strategin vid sidan av skogsprogrammet. Som utskottets ordförande här 

nämnde så är dessa nu under bearbetning och ska bli klara under våren 2017.  

I riksstrategin finns det sådant som vi kan bygga vidare på och samarbeta 

kring, men jag tycker också att det finns lite svaga ambitioner. 

Det goda med den här strategin är att man vill avstå från stenkol som 

energikälla före 2030. Den förnyelsebara energins andel ska höjas till över 

hälften av förbrukningen under 2020. Man avskaffar vindkraftstarifferna, 

vilket är en eftergift i huvudsak till sannfinländarna som nu hänvisar till alla 

möjliga hälso- och miljömässiga bekymmer med vindkraften. Man ska förstås 

klarlägga om sådana existerar och i dagsläget finns det ingen vetenskap som 

säger att sådana bekymmer skulle finnas. Man kommer att göra någon typ av 

hälso- och miljöskadeundersökning av vindkraften. 

Kontraproduktivt är att man inte avser att göra några förändringar kring 

torv. När det gäller torvanvändningen så är det värre för koldioxidutsläppen 

än stenkol. Det är lite märkligt. Att man ska fortsätta att använda torv trots 

att de förstör vattendrag och har andra negativa aspekter har kallats för rege-

ringens blinda punkt. 

När det gäller transporter och övergång till elbilar så kan man med fog 

säga att strategin är för svag. Om man ser hur andra nordiska länder har ut-

vecklat övergången till elbilar så finns det väldigt goda exempel. Norge har till 

exempel haft momsfrihet för inköp av elbilar, de har en väl utbyggd infra-

struktur och i storstäderna har man låtit elbilarna använda bussfilerna i 

morgontrafiken. Det har funnits många fördelar och morötter och det har 

gjort att användningen av elbilar i Norge är väldigt hög idag. 

I rikets klimat- och energistrategi finns varken några lagstiftningsmässiga 

eller skattepolitiska ambitioner när det gäller övergången till elbilar, vilket jag 

tycker att är väldigt synd.  

Vi på Åland kommer att arbeta i den riktningen att vi ska ha en bra möjlig-

het att övergå till elbilar. Här kunde det vara lämpligt att man på Åland också 
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kunde ge några skattemässiga incitament för övergången till elbilar. Lyckas 

det väl och i samarbete med olika elaktörer på Åland så kanske vi under nästa 

år kan komma igång med en utbyggnad av en all åländsk infrastruktur när 

det gäller laddningsstationer.  

Här tycker jag att riket har för svaga målsättningar. Jag hoppas att vi på 

Åland skulle kunna ha en högre profil. Sedan finns det förstås också möjlig-

heter till övergång av biobränsle, vilket är intressant.  

Både Tyskland och Holland planerar att från år 2020 helt förbjuda försälj-

ning av bilar med förbränningsmotorer. Det tycker jag är ett mycket tydligt 

mål, då har man inget alternativ och då måste man börja gynna andra former, 

teknikutveckla och ge gemene medborgare möjlighet att också kunna skaffa 

den här typen av bil. 

På fredag har vi här på Åland en teståkning av elbussar. Det är ett samar-

bete mellan Ålands teknologicentrum, landskapsregeringen, Mariehamns 

stad och Viking Line buss. I dagsläget har tekniken inom elbussar utvecklats 

otroligt bra, särskilt för stadstrafik. Idag laddar man en elbuss på 4,5 minu-

ter. Det här ska bli väldigt spännande och jag välkomnar alla ledamöter att 

delta i teståkningen i elbuss på fredag här i Mariehamn. 

Det viktiga som kommer att hända på Åland för att förverkliga Parisavtalet 

och EU:s målsättningar är att vi arbetar vidare med elbilsområdet och trans-

portsidan. Vi jobbar med energi och övergången till mera förnyelsebar energi 

på alla håll och kanter. Vi söker nya utvecklingsvägar för vindkraften, ef-

tersom den väg vi trodde var gångbar inte var det. Den hållbara livsmedels-

strategi som presenteras den 13 januari kommer att innehålla mycket spän-

nande förslag. Tack, fru talman. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Tack, fru talman! Jag vill lyfta en fråga som jag också lyfte i remissen av 

Parisavtalet. Det handlar om koldioxidutsläpp. Vi måste drastiskt 

minska koldioxidutsläppen, inte bara på Åland utan i hela världen. Ut-

släppen på Åland enligt ÅSUBs beräkning är ungefär 7-8 ton koldioxid 

per person och år och då räknar man inte in importen utan det som vi 

använder här. Om vi ska klara av att undvika att temperaturen ökar med 

två grader så måste också vi komma ner till låga 1,5 ton utsläpp av kol-

dioxid fram till år 2030. Det brådskar alltså. Jag vill gärna se att land-

skapet inför CO 2 redovisning på sina verksamheter. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack för det. Det är skäligt att man nuförtiden ska göra hållbarhetsredo-

visning av olika slag och det är också ett instrument som man kan an-

vända sig av. 

Jag tror att det är viktigt att påminna sig om att Åland är ett av de 

mest oljeberoende landskapen hela landet. Vi har en del att arbeta med. 

Man måste komma ihåg att både lufttrafiken och sjöfarten är internat-

ionellt reglerade och där måste förändringar och regleringar ske från 

olika internationella organisationer. Men vi ska jobba med det som vi 

kan förändra och det finns mycket att göra som ltl Aaltonen påpekade. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Ja det finns mycket göra och det finns också många som gör det.  



  

  623 

Jomala kommun är ett gott exempel som i dagsläget inte har någon 

fossil uppvärmd fastighet överhuvudtaget i kommunens ägo. Vi har kon-

sekvent och målmedvetet gått in för att bara ha förnyelsebara värmekäl-

lor. 

Jag tycker att landskapet kunde titta på Stockholms stad som föreslår 

att man ska förbjuda bilar som drivs med fossila bränslen år 2030. Det 

är om 14 år och det är väldigt snart. Vi behöver ställa in oss mentalt på 

att göra mycket ganska snabbt. Vi kan börja redan nu; se över fastighet-

er, se över bilbestånd och det är trevligt om man också inför elbussar på 

Åland. Jag förväntar mig koldioxidredovisning och målsättningar. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Jag tackar ltl Aaltonen för konstruktiva förslag. Vi ska se till att de finns 

med i vår klimat- och energistrategi. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, fru talman! Vicelantrådet pratade om incitament för att köpa elbi-

lar, att vi ligger efter på det området och det är lätt att hålla med om det. 

Från Ålands Framtid har vi motionerat om att man skulle införa skat-

teavdrag i kommunalbeskattningen på Åland för att premiera använ-

dandet av elbilar. Eftersom lantrådet var inne på det i sitt anförande så 

ställer jag frågan rakt ut: Jobbar regeringen i nuläget på att införa ett 

skattemässigt incitament för att köpa elbilar? Förstod jag saken rätt? 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack för det. Jag menade att om man ska främja övergången till elbilar 

eller biobränslebilar så behöver det finnas olika typer av incitament som 

medför att människor finner det ekonomiskt överkomligt att skaffa dem. 

Man måste både tänka på vad det kostar när man köper den men fram-

förallt på driften, samt att vi har en infrastruktur som stöder det här. 

Antingen kan man använda möjligheter i sin egen beskattning, vilken vi 

idag har behörighet över, dvs. kommunalbeskattning, eller så kan man 

inom ramen för Åland som testområde för ny teknik också försöka göra 

påtryckningar på staten att göra undantag för Åland för att testa hur 

detta skulle utfalla. 

Det finns lite olika modeller och vi kommer att titta på dem i sam-

band med den här strategin som nu är under arbete. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Ja, det är sant, det ena behöver kanske inte utesluta det andra. Mot bak-

grund av det som har diskuterats tidigare här när det gäller vindkraften 

så arbetade vi säkert åtminstone i åtta år med den. Vi kom nästan i mål 

men det föll på slutrakan och nu har vi i den här salen uppenbarligen ty-

värr gett upp. Det visar på att vi kanske inte ska lita för mycket på att 

Finland vill använda Åland som testområde när det gäller miljön. 

Jag undrar en sak. Jag reagerade lite när vicelantrådet var inne på 

försäljningsförbudet av förbränningsmotorer som man har infört i flera 

europeiska länder. Om vi skulle införa samma sak här på Åland, vore 

inte detta det effektivaste sättet att slå ut vår egen bilhandel här på 
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Åland i dagsläget, med tanke på att vi inte kan hindra ålänningarna från 

att importera bilar utifrån? Vore inte det en väldigt, väldigt dum väg att 

gå framåt? 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag tror att ltl Jonsson missförstod. Jag sade inte att det var ett förslag 

från regeringens sida. Jag pekade på att Holland och Tyskland planerar 

att förbjuda förbränningsmotorer från 2020 som ett ambitiöst mål, för 

att visa på att väldigt drastiska saker måste ske för att klara av klimat-

målet. Vi måste i så fall bygga upp alternativ som är tillräckligt möjliga 

för vår befolkning innan vi tar ett så drastiskt beslut. Det här är antagli-

gen det som kommer att krävas i många länder om vi ska klara det här. 

Just nu går det för långsamt och vi kanske är för försiktiga i våra ambit-

ioner. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Det är bra att vicelantrådet lyfte upp problematiken med 

att Finland ligger så efter när det gäller elbilar. Någonstans har Finland 

gjort fel, för man har 100 000 elbilar i Norge, 22 500 elbilar i Sverige 

och mellan 700 och 2 000 elbilar i Finland. Vi har de näst äldsta bilarna 

i Europa, medellivslängden är 11,7 år. Dessutom har Finland som intent-

ion att år 2030 ha 250 000 elbilar.  

Jag undrar om vicelantrådet har någon idé om hur vi på Åland kunde 

göra något annat än skattelättnader? Skulle vi kunna införa en egen el-

bilspremie? 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag tycker att man kan överväga alla möjliga vägar att gå för att hitta in-

citament. Jag tror att Finland har gjort för lite och har väldigt stort fokus 

på biobränslen som ersättare. I dagsläget tillverkas det så mycket 

biobränslen i Finland så att man faktiskt kan köra hela bilparken i lan-

det på det. Men Finland har inte gjort förändringen, utan dessa bränslen 

exporteras till Kalifornien, Sverige och till många andra ställen. 

En annan aspekt är att om det ska vara hållbart hela vägen så måste 

man tänka på Well-To-Wheels, från källan som producerar elen till hju-

len, så att hela kedjan är hållbar och där har Finland inte heller riktigt 

nått i mål.  

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Där har vi ålänningar den möjligheten att vi faktiskt kan 

välja att köpa grön vindkraftsel, om vi vill.  

Det har också diskuterats mycket om att det inte finns parkerings-

platser. I en artikel i Huvudstadsbladet läste jag att det finns en miljon 

parkeringsplatser som är försedda med eluttag. Nu har de kommit på en 

intelligent laddare.  

Vi är i en helt annan situation än många andra länder för vi behöver 

värma våra bilar när det är kallt.  
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Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag tackar för ltl Holmbergs-Janssons förslag och tankar och även andra 

som har bidragit. Jag hoppas att ni ska känna igen förslagen och att de 

ska återfinnas i den kommande strategin. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Inledningsvis vill jag säga att vad gäller klimatarbetet så stöder 

jag fullt ut vad den här landskapsregeringen har gjort, landskapsregeringar 

före den och kommande landskapsregeringar också.  

I veckan såg jag en filmsnutt från Grönland. Bilderna var väldigt påtagliga 

när det gäller hur snabbt glaciärisarna smälter och allt vad det innebär. 

Det miljöarbete som Parisavtalet indikerar att ska genomföras så där har 

regeringen mitt fulla stöd. 

Däremot är jag, i likhet med i Axel Jonsson, tveksam till förfaringssättet 

kring Parisavtalet. Jag kommer ihåg för länge, länge sedan när Lissabonavta-

let skulle diskuteras här i lagtinget. Det fördes många och långa diskussioner 

om vi då skulle markera gentemot Finland, inte mot själva Lissabonföredra-

get utan mot själva sättet som Finland valde att hantera Åland på. En stark 

majoritet tyckte då att det inte var läge. 

Nu har det av olika anledningar inte varit läge den här gången heller. Jag 

tror faktiskt inte att det någonsin kommer att bli ett politiskt läge när ett sam-

lat Ålands lagting tycker att det är dags att markera gentemot Finland. 

Vad gäller Finlands politik nuförtiden och den linje som Åland har i form 

av att följa John så är det svårt att följa någon som inte har riktningen klar för 

sig själv, i det här fallet Finland. Det är svårt att följa någon som verkar 

vandra i ett totalt mörker. 

Alla kan vi begå misstag, det är mänskligt. Den som aldrig har gjort ett 

misstag har heller aldrig gjort en upptäckt. Frågan är hur många gånger man 

får göra samma misstag utan att uppmärksammas från ett annat håll? 

Den 25 oktober 2016 godkände Finlands riksdag Parisavtalet. Den 11 no-

vember skickades avtalet till Åland för godkännande. Tre dagar senare ratifi-

cerades avtalet av presidenten. Så vad presidenten egentligen kanske förvän-

tade sig var att vi på tre dagar skulle processa avtalet. Nå, självklart var det 

inte så! Självklart är det här inte heller presidentens fel. Det här är återigen 

ett förbiseende där man väljer att nonchalera Åland. Man behandlar Åland 

som ett objekt istället för ett subjekt. Jag måste ärligt talat säga att jag börjar 

bli lite trött på det här. Vi är visserligen små och vi är inte speciellt många 

men jag tycker ändå att vi ska kräva respekt inför det arbete och de möjlig-

heter som självstyrelselagen ger Åland och Ålands folk. Tack. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Att minska utsläpp av koldioxid är ett gigantiskt projekt. Det är 

inte nog med det, metanutsläpp är ännu värre att råda bukt med.  

Om vi håller oss till koldioxid så är det förstås lätt att stå här uppe och säga 

att vi ska göra det ena, vi ska göra det andra, vi ska göra utredningar och vi 

ska göra program. Det måste bli verklighet också. Jag hoppas att regeringen 

kommer till lagtinget och berättar på vilket sätt man tänker vara med och 

rädda världen från klimatkatastrofen. 
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Om vi tittar på siffrorna så tror jag att ltl Aaltonen nämnde att ålänningar-

na släpper ut åtta per capita och år. Svenskarna släpper ut tio ton. Jag tror 

åtta ton är för lågt för vår del, det beror på hur man räknar. Jag tror att vi lig-

ger över Sveriges nivå tack vare att Sverige använder väldigt mycket vatten-

kraft. Men säg att vi har åtta ton, enligt Naturvårdsverket i Sverige så för att 

vara hållbar så måste man ligga mellan ett och två ton per år. Vi säger två ton, 

vi räknar lågt vad vi släpper ut själva och vi räknar högt vad man får släppa 

ut. Vi säger att vi släpper ut åtta ton men man får släppa ut två ton. Det är 75 

procent som ska bort då! Det är gigantiskt! Hur ska man klara av det med 

bilparken på Åland, med skärgårdstrafiken och med hushållens konsumtion 

av kött? Om några veckor kommer nästan varenda en ålänning att flyga till 

Thailand. Hur menar regeringen att vi ska nå upp till det här? Om vi menar 

allvar så måste vi göra det förstås och vara med i det här gigantiska arbetet. 

Det kan ju förstås också vara så att ingen annan klarar av det här. Vad händer 

då? Om Åland gör detta och ingen annan gör det så är det inte heller hållbart. 

Jag ser gärna att regeringen på något vis tillsammans med ett enat lagting 

kommer överens om på vilket sätt vi ska nå och vart vi ska nå. Det tycker jag 

att man måste kunna begära. Jag tror inte heller att det här bara är en fråga 

för regeringen och oppositionen, utan det gäller hela lagtinget som måste 

vara överens. Det här sträcker sig över många mandatperioder. Egentligen är 

väl bråttom så det kanske borde göras redan nästa år men det hinner man väl 

knappast med. Jag ser fram emot att på något sätt konkretisera det här utan 

att dölja det i vackra ord. 

Det fanns ett konkret projekt tidigare som man jobbade ganska mycket. 

Man försökte jobba med elbilar, få elstationer och få i gång mera elbilism på 

Åland. Jag efterlyser det arbetet, vart tog det vägen? Jag tror att förra rege-

ringen höll på med detta. 

Som sagt, det här är ett gigantiskt projekt. Det gäller att det finns mod att 

göra konkreta saker här. Jag har en känsla av att det modet inte finns exklu-

sivt hos regeringen, utan det modet måste finnas i hela lagtinget för att det 

ska vara möjligt att trumma igenom någon form av större konkreta satsning-

ar. Tack, herr talman. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Tack Runar Karlsson för engagemang i den här frå-

gan. För min del så tycker jag att det vore bra om vi här i lagtinget kan 

lägga den här strategin, när den är klar, som ett underlag för en debatt. 

Jag ser gärna att vi kunde uppnå samma samstämmighet i den här salen 

kring viktiga åtgärder för klimatutvecklingen som vi hade när vi antog 

hållbarhetsbeslutet. Jag hoppas innerligt att vi kan arbeta vidare i den 

andan, för det här kan också kosta en del pengar i ett initialt skede och 

det måste man ha beredskap för. 

Skulle jag kunna svara på alla de frågor som ltl Karlsson ställde så 

tror jag att jag skulle få Nobelpris. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! När det gäller det sista så förväntade jag mig förstås inte 

att svar på allt. Det var för stora förhoppningar förstås. Det var inte det 

jag menade heller. Jag menade att så småningom så måste man komma 

till lagtinget på något sätt. Det är klart att vi nog må strida om olika sa-
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ker här, vilket man förstås ska göra som regering och opposition, men 

när det gäller energi och miljö så måste en blocköverskridande politik 

föras för det gäller under många mandatperioder framåt. Jag kan garan-

tera att centern är med på det tåget.  

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag tror kanske att det är mer radikala åtgärder som kommer att behö-

vas än vad vi vågar tänka oss nu. Det handlar mycket om vad vi är vana 

med och människors konsumtionsmönster. Bara när vi föreslog för Ma-

riehamns stad att man skulle ha en köttfri dag i skolan så blev det him-

melens liv. Väldigt få är beredda att diskutera köttkonsumtionen. Det är 

många frågor som är svåra för var och en av oss. 

När det gäller elbilar så tycker jag nog att vi gör positiva saker. Ute på 

fältet finns positiva initiativ som landskapsregeringen stöder. Kommer 

vi vidare där så kanske det inte alls tar så länge innan vi har en utbyggd 

infrastruktur för laddning av elfordon. Jag ser positivt fram emot att det 

finns så mycket goda krafter som vill arbeta i gemensam riktning. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mikael Staffans, replik 

Tack, herr talman! Jag lyssnade lite grann på Runar Karlsson när han 

målade upp miljöbovar på Åland och naturligtvis drar han in i skär-

gårdstrafiken i det hela. Alla är medvetna om att den trafik och rutter vi 

har drar mycket oljor. Nu arbetar vi för att införa kortrutt vilket innebär 

att vi kommer att reducera oljeförbrukningen inom skärgårdstrafiken. 

Är ledamoten för miljön och att arbeta för kortrutt eller mot miljön och 

behålla dessa långa rutter och den oljeförbrukning som vi har? 

Talmannen 

Talmannen påminner om att den här diskussionen handlar om godkännande av Paris-

avtalet. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag kommer att godkänna Parisavtalet. Jag håller mig till 

ärendet, desto mera kan jag inte svara på det. 

Det är klart att vi alla är för en bättre miljö så länge den är rimlig för 

ekonomin också förstås. 

Visst är det positivt om en kortrutt minskar miljöbelastningen, obero-

ende av om det gäller skärgårdstrafiken eller att minska miljöbelast-

ningen inom andra områden. Varför inte? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Runar Karlsson lyfte elbilar i sitt anförande vilket 

han också har gjort i tidigare anföranden. Han väntar på att man ska 

komma med åtgärder och förbättringar. Jag undrar om det bara är elbi-

lar som är det absolut bästa? Jag kan tänka mig att hybridbilar och an-

nat också är möjliga för att förbättra miljön. Inga bilar är egentligen bra 
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för miljön, inte ens elbilar. En ny elbil ”kostar” 12 ton koldioxid att till-

verka det första året. Det är ju ganska mycket mera än det som ltl Runar 

Karlsson sade att en ålänning spenderar per år. Det är inte alltid det som 

är den enda lösningen utan det kan finnas andra lösningar. En ny elbil 

kan t.o.m. smutsa ner mera än en gammal bränslebil faktiskt. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Det är klart att ltl Carlsson har helt rätt. Det här är ett problem. Jag har 

själv läst att när man tillverkar en ny elbil så kanske man aldrig tjänar in 

den. Det här är ju nog ett problem.  

När man läser på så konstaterar man att det största problemet är att 

vi helt enkelt konsumerar för mycket. Så mycket som vi konsumerar är 

inte hållbart, vad det än må vara idag. Enligt de forskningar som finns så 

måste konsumtionen ner inom alla områden om vi ska klara av att få ner 

utsläppen från åtta ton till två ton. Det blir inte lätt för någon politiker 

att övertyga sina väljare att göra det. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Åtminstone måste man kanske konsumera smartare i 

framtiden, det tror jag att är viktigt.  

När det gäller bilarna igen så tror jag att det är viktigt att titta på flera 

alternativ än bara elbilar och sedan också hur vi producerar den energi 

som tillförs fordonsparken. En viktig aspekt är också själva tillverkning-

en av elen, vilket vi jobbar mycket med och det tror jag att vi ska jobba 

ännu mera med. I Mariehamns stad har vi kraftigt reducerat våra koldi-

oxidutsläpp. Det senaste året har vi reducerat koldioxidutsläppen till 70 

procent. Vi har gjort ganska stora reduceringar. Detta är sådant som vi 

också måste sätta mycket fokus på. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är klart att det görs många små saker. Tittar vi på sta-

tistiken i Sverige, som lätt kan jämföras med Åland, så är utsläppen 

oförändrade. Ja, man hittar på smarta och bättre lösningar men man 

konsumerar mera. Det är ett dilemma att koldioxidutsläppen egentligen 

inte minskar totalt sett. Tvärtom, nu har metanutsläppen ökat vilket är 

oförklarligt och det är kanske egentligen mera förödande på sikt om 

detta dramatiskt ökar. Hela mänskligheten har ett gigantiskt projekt 

framför sig. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Jag håller fullkomligt med ltl Karlsson när han menade att or-

den inte räcker utan det krävs konkret handling och han frågade hur vi 

ska kunna göra det här.  

Jag menar att det finns en mängd saker vi kan göra. Vi behöver elekt-

rifiera våra transportmedel, vi behöver ändra våra konsumtionsmönster 

men vi behöver också se på vår avfallshantering. Nu har man börjat tala 

om cirkulär ekonomi. 
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Jag tittade på lite siffror lite snabbt. Här i Norden slänger vi ungefär 

en tredjedel av vår mat. Den tredjedelen motsvarar i Sverige utsläppen 

av 700 000 bilar. Det är gigantiska mängder! 

Här på Åland har vi ett enormt konkurrensövertag, vi har högkvalita-

tiva råvaror och kort mellan jord och mun. Här kan vi verkligen gå i brä-

schen, här kan vi visa omvärlden hur man egentligen ska göra. 

Ltl Runar Karlsson 

Så är det som sagt. Regeringen har diskuterat biogasanläggning. Jag 

hoppas verkligen att det kommer i hamn på något sätt. Det är att ta vara 

på och göra energi av ingenting. 

Men som sagt det är gigantiskt. Alla husdjur hemma utgör en jättes-

tor källa till koldioxid och det vågar ingen ens nämna här uppe. Kon-

sumtionsmönstret måste antagligen förändras om man vill minska ut-

släppen. Det måste inte bara till smarta lösningar utan man måste också 

komma ner till verkligheten. Det är inte lätt, varken för mig eller för nå-

gon politiker, att gå ut till ålänningarna och säga vad de ska göra och hur 

de ska minska. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Jag tycker väldigt lika som ltl Karlsson idag. Jag håller med om att vi 

inte kan stå här och tala om vad andra ska göra. Det är därför som man i 

hållbarhetsrörelsen pratar om tillsammansskap. Jag tycker att regering-

en har reagerat klokt när man har bildat nätverket bärkraft. Man binder 

samman de privata, det privata näringslivet, tredje sektorn, privatper-

soner och det offentliga. Det här är inget uppdrag som landskapsrege-

ringen kan dra själva, det här måste bygga på tillsammansskap. Folkets 

gemensamma vilja att skapa förändring där vi alla är beredda att ändra 

inte försämra.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är trevligt att ltl Ingrid Johansson och jag är överens, 

vilket faktiskt händer lite nu och då. Om det gläder mig eller tjänar mig 

är jag lite osäker på. Men i alla fall håller jag med om det här ordet som 

ltl Ingrid Johansson sade; tillsammansskap. Jag tror att det kunde ännu 

mera vara en ledstjärna här i salen, i det åländska samhället och även 

inom många andra områden. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Jag vet inte om vi ska förlänga debatten men det kommer upp många ange-

lägna frågeställningar här. Jag tror att en av de viktigaste sakerna nu är att 

inte lägga på så många bördor och säga att det här är så svårt att omöjligt och 

hur sjutton ska vi klara det här.  

Vi måste i stället bena upp det och försöka göra hanterbara helheter så att 

vi orkar med det. I landskapets hållbarhetsarbete säger vi till ålänningarna att 

vi kan det här. Vi har kunnat det förr och den kunskapen finns i våra tradit-

ioner vårt arv. Vi måste bara liva upp dem och sätta in dem i ett nytt modernt 

sammanhang, så att man gör det möjligt och människor ser att jag kan det 

här, vi kommer att klara det. För det är enda sättet, annars dignar man, trött-
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nar och tappar sugen under alla bördor för att det blir så svårt och omöjligt. 

Det är väldigt viktigt att veta att vår generation kanske klarar av att leva vårt 

liv som vi gör, kanske våra barn gör det, men redan deras barn kommer att få 

bekymmer om det fortsätter så här. Deras liv kommer märkbart att förändras 

på grund av klimatförändringarna. Det är inte så långt borta så att det är 

otroligt viktigt att vi göra någonting. 

Matsvinnet som nämndes av ltl Johansson är faktiskt ett gigantiskt be-

kymmer. Andra generationer kommer att fråga oss; hur tänkte ni på jordklo-

tet då när ni flög matvaror över hela jordklotet för att sedan kasta dem i so-

porna? Hur kunde ni låta det fortgå? Skulle man snarare fördela maten klo-

kare så kunde man till och med utrota svälten på jorden. Men nu äter vi för 

mycket i vissa delar av världen, för lite i andra delar och sedan kastar vi bort 

gigantiska mängder. 

Positivt är att det finns en medvetenhet om det här. Martharörelsen gör ett 

otroligt bra jobb, många restauranger och många livsmedelshandlare skapar 

medvetenhet kring detta. Man kan visst äta livsmedel där datumet har gått 

ut. Det hotar inte alls vår hälsa på något sätt. Det här är också attitydfrågor. 

Målet om att minska och förändra våra konsumtions- och produktionsmöns-

ter är en viktig del i hållbarhetsarbetet. Det var ett bra inlägg i debatten och 

något som vi inte får glömma. Tack. 

Talmannen  

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagting-

ets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling. 

Ärendets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

8 Vattenfarkoster 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 6/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 15a/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 15/2015-2016 

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

går i betänkandet. 

Diskussion. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, talman! Med tanke på det föregående ärendet så kan jag inte låta bli, i 

och med att talmannen är frikostig med vad vi säger, att konstatera att med 

tanke på miljöfrågan så kanske landskapsregeringen borde ha lagt ett förslag 

om förbud mot vissa vattenfarkoster, istället för att enbart titta på det som 

EU kräver av oss.  

Nog ska man ha ett oerhört rimligt miljösamvete för att framföra vatten-

skotrar och de största nöjesfarkosterna. Men, herr talman, så är livet som vi 

lever. 

Inom lag- och kulturutskottet har vi handlagt en fråga som har varit lite 

speciell. 

Det som händer i Helsingfors eller inte händer i Helsingfors, om vi tänker 

på det föregående ärendet att man missar Ålands ställning och status i kon-

ventionsprocessen. Nu har vi en fråga som lite överskuggats och berörts av att 
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man plötsligt har börjat planera en båtskatt i Finland. Därmed är det en sak 

som kommer att beröra Åland i och med att det inte är åländsk behörighet. 

Den här saken har vi i utskottet inte gått närmare in på. Det är en parallell 

process. Men i och med att det har nämnts från talarstolarna i salen så är det 

väl bara att konstatera att den frågan har funnits med och den lever i högsta 

grad. Det är detta som vi ska komma ihåg, jag ska återkomma till det. 

Och vi börjar från början så handlar det om att förnya lagstiftningen om 

fritidsbåtar och att få in vattenfarkoster i form av vattenskotrar i systemet. 

Det handlar även här mycket av EU-direktiv, att vi klarar av att uppfylla fri-

tidsbåtsdirektivet inom unionen. Nu sker det ett förtydligande av utrust-

ningskraven som utskottet välkomnar. 

Detta med registreringsplikt har varit föremål för diskussion. Utskottsma-

joriteten tycker att vi kan godkänna lagförslagen, både det ursprungliga för-

slaget och landskapsregeringens kompletterande lagförslag. 

Samtidigt innebär det att det är enbart ägarna av de verkligt stora kraftiga 

båtarna som kommer att vara förpliktade att införa dem i det nya Ålands vat-

tenfarkostregister som det föreslås heta enligt den nya framställningen. 

Det är ju bara att konstatera att det innebär att en stor mängd åländska fri-

tidsbåtar kommer att ligga under de nya kraven när de ska vara förpliktande. 

Jag har fått en hel del frågor av olika ledamöter, mina kollegor. Vill man se 

vad det handlar om i praktiken så rekommenderar jag att läsa landskapsrege-

ringens ursprungslagförslag nr 15/2015-2016. Där står det hur pass stort och 

omfattande registret är. Man får också svar på i vilken mån ålänningarna 

fortfarande använder sig av registret ännu idag.  

Då kommer man in på frågan om registrets framtid eller inte. Ltl Tage Si-

lander öppnade under remissen av förslaget 15a lite Pandoras ask genom att 

avsluta med att fråga; är detta ett register som vi faktiskt ska ha? Jag utgår 

ifrån att ledamoten resonerade som så med tanke på hur vi då justerar grän-

sen för registreringsplikten. 

Det här har också delat utskottet. Vi har två reservanter. Ltl Brage Eklund 

och ltl Bert Häggblom har reserverat sig. Det är uttryckligen behovet av ett 

register i ljuset av den förändrade regeringsplikten som ledamöterna har re-

serverat sig emot. Reservanten Bert Häggblom kommer till den här delen att 

förklara närmare. 

Varför ha ett register trots att det blir frågan om ett relativt litet antal båtar 

som ska in i registret av enbart plikt? Det beror på att omfattningen av regist-

ret visar på vilket enormt antal båtar vi har på Åland som berörs av det här 

redan idag. 

Jag har en personlig åsikt, jag antar att flera i utskottet delar den. Jag tyck-

er att det är bra att vi har ett åländskt register som har åländska register-

nummer etc. som finns med som en del av samhället som vi har byggt upp.  

Det finns ett intresse från försäkringssidan för någon form av register som 

ger en bild av omfattningen av båtar och båtarnas karaktär. Den sidan ska vi 

inte heller glömma bort, utan att närmare gå in på vad det här kan betyda för 

försäkringar etc. Man kanske kan tänka sig att försäkringsbolagen anser att 

det är en så pass stor fördel att ha båtarna registrerade i ett register så att de 

kanske t.o.m. kunde tänka sig en lite sänkt premie ifall ägaren faktiskt ser till 

att båten är registrerad. Därmed är båten lättare att återfinna i vardagen om 

den har försvunnit på grund av storm eller, ännu värre, stöld av objekten. 
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Tack vare ltl Bert Häggblom så kunde utskottet konstatera att det fanns en 

problematik vad gäller datalagstiftningen. Därför begärde utskottet ett utlå-

tande från datainspektion. Till följd av det har vi föreslagit att man skulle dra 

ner tioårstiden för kvarvarande registeranmälningar till att enbart gälla två 

år. Vi anser att vi skulle kunna uppfylla de krav som finns: ”personuppgifter 

ska inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt med hän-

syn till ändamålen med behandlingen.” Vi hoppas, talman, att vi därmed 

skulle klara den biten. Med tanke på facit, det finska systemet, så borde detta 

kunna godkännas också i lagstiftningskontrollen.  

Talman! Sedan har vi naturligtvis hörsammat ändringen att ordningsbot 

kommer att återfinnas i den nya landskapslagen om vattenfarkoster istället 

för att börja ändra i ordningslagen. Landskapsregeringen föreslog en väl-

kommen ändring.  

Efter omröstning 5-2 i utskottet så föreslår vi att detta ska kunna antas av 

lagtinget. 

Herr talman! Jag träder lite ur utskottsordföranderollen.  

När det gäller den här typen av lagar och det som har skett Helsingfors till 

följd av sannfinländarnas aktion även i den här frågan så kan man naturligt-

vis ställa sig frågan; är det vettigt med ett register som enbart bygger på de 

absolut största båttyperna med kraftigaste motorerna?  

Utöver försäkringssidan som jag nämnde och vikten av ett eget register, så 

kan vi konstatera att det här med båtskatten är absolut inte klart ännu. Det är 

inte behandlat ännu, vi vet inte hur det kommer att bli.  

Därmed tycker vi att det är på sin plats att man ger landskapsregeringen 

möjlighet att analysera situationen när eventuellt båtskatten är på plats. Vill 

man då återkomma på nytt så får man möjlighet till det och se om man vill 

ändra på regelverket i ljuset av utveckling i Helsingfors till den här delen.  

Frågetecknen är ganska många, men det här känns rätt och riktigt i detta 

nu. Tack, talman. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Jag vill passa på att tacka hela utskottet för en smidig behandling av det 

här ärendet, även tidsmässigt. Landskapsregeringen valde att komma 

med ett kompletterade lagförslag under hösten.  

Utskottet har valt att göra en justering i övergångsbestämmelserna i 

27 §, vilket jag tror att är helt rätt och riktigt. Man ändrar från tio till två. 

Vi har också nya EU-direktiv som knackar på dörren och som har att 

göra med personregisterlagstiftning och annat. Den här detaljen kunde i 

så fall ha fällt lagen i en lagstiftningskontroll och det skulle vara i olyck-

ligt. För även i grundförslaget finns det annat EU-direktiv som handlar 

om båtar och fritidsbåtars utsläpp på marknaden och där ligger vi efter. 

Vi skulle behöva få den på plats. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack även till ministern för en mycket bra dialog under hela resans 

gång. Det har varit många diskussioner och omfattande hörande som ni 

ser av betänkandet. Vi har också haft många diskussioner med mi-

nistern. Det gläder mig också att ministern omfattar ändringen vad gäl-
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ler övergångsbestämmelser i registreringstiden. Jag tror att det var en 

nödvändig sak som utskottet gjorde till den delen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tage Silander, replik 

Herr talman! Orsaken till att jag ville ifrågasätta om registret överhu-

vudtaget behöver finnas sammanhänger dels med att jag faktiskt tycker 

att det kan vara överdrivet att det finns, utan att jag sover dåligt om det 

också skulle finnas kvar i fortsättningen. Jag tycker att det är väsentligt 

att fråga sig sådana här frågor eftersom vi säger allmänt att vi i den of-

fentliga förvaltningen ska vara så effektiva som möjligt, vi ska försöka 

åtgärda saker och ting så att det blir enklare. Jag ifrågasätter om vi kla-

rar av det om vi inte klarar av ens den här lilla, som jag ser den, detaljen. 

Jag blev lite fundersam när det gäller försäkringsbolagens inställning. 

Det kanske är så, jag ska inte ifrågasätta, men jag tror knappast att det 

stjäls mera eller färre båtar bara för att försäkringsbolagen har ett eget 

register, vilket man har.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Ltl Silander har naturligtvis rätt om att försäkringsbola-

gen har sina egna register. Det framkom nog under hörandet att det 

skulle vara till fördel att man också fortsatte med ett gemensamt regis-

ter. Vi kommer att få höra mera om tveksamheterna när det gäller beho-

vet av registret. 

Jag tror att ledamotens åsikter nog präglar en stor del av den här sa-

len åsikter när det gäller det här ärendet. Vi är lite ambivalenta även 

inom centergruppen, vilket vi säkert kommer att få höra om en stund. 

Det är som alltid med framställningar, ibland så känns det bra och 

ibland känns det lite mindre bra. 

Ltl Tage Silander, replik 

Herr talman! Det här är ett ärende där det finns väldigt många som var-

ken är helt vita eller helt svarta. Det gäller bara att kunna bestämma sig, 

se vad man tål och kanske i nästa vända göra någonting mera av det. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Bert Häggblom 

Herr talman! Såsom har framkommit i presentationen så är vi två i utskottet 

som har reserverat oss. Vi anser att tredje kapitlet ska utgå.  

För det första så innebär det att lagen inte riskerar att falla överhuvudta-

get, utan då får landskapsregeringen igenom sin lagstiftning utgående från 

kraven i EU-direktiven beträffande utrustning och annat.  

För det andra, ska vi ha ett register som överhuvudtaget inte fungerar? Jag 

tycker att det har framkommit i utskottsbehandlingen att vi har ett register 

som inte är uppdaterat idag. Det finns gamla uppgifter där, folk har inte an-

mält att båtar är borta och så vidare. Motorfordonsbyrån har en byråkratisk 

gång. Precis som ltl Tage Silander tog upp här; är det nödvändigt?  
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Om vi ska effektivera och ställa krav på förvaltningen så måste vi också 

kunna effektivera där det inte innebär några negativa effekter överhuvudtaget 

i samhället. Tvärtom, det lindrar för människor om man inte behöver regi-

strera. Jag ser inga fördelar att överhuvudtaget ha kvar det här registret. 

I Sverige har man inte heller ett register, man har ett frivilligt register och 

på det sättet klarar man sig också undan kraven beträffande registrering ur 

datasynpunkt, sekretess osv. 

Vi kommer att avisera i detaljbehandlingen att tredje kapitel ska utgå. Jag 

uppfattade i utskottsbehandlingen i varje fall att landskapsregeringen inte var 

hårt emot om vi också tar bort det.  

Jag tycker att man bör fundera här i salen; är detta någonting som är vik-

tigt att ha kvar, byråkrati för människor? Vad är viktigt i vårt samhälle? Är 

det att ha ett båtregister eller en bra sjukvård? Det är sådana saker som vi all-

tid måste beakta. Vad vi vill satsa pengar på? Vi bör alltid bli effektivare, pre-

cis som finansutskottets ordförande, tillika ltl Silander sade. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack, herr talman! Ltl Bert Häggblom lyfte upp hur det är i Sverige. Jag 

kan berätta att Sverige är man grön av avund på just vårt system och att 

det funkar väldigt bra med ett register. I Sverige har man stora, stora 

problem med båtstölder och det beror ofta på att båtarna inte är regi-

strerade. Om en ägare dör så kan någon hitta på att det har uppgjorts en 

köpehandling mellan de här två parterna.  

Det går till på ett helt annat sätt här, man går in till motorfordonsby-

rån och byter ägare, båda två skriver under och det finns inga konstig-

heter och oklarheter. 

Jag är övertygad om att ålänningarna vill ha kvar ett register där de 

kan känna sig trygga om vem som är den rättmätiga ägaren till en viss 

båt. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

För det första så har vi i utskottet inte hört någon om att man i Sverige 

är avundsjuka på oss för att vi har så bra. ”Grön av avund”, som Wik-

ström sade, det har vi nog inte erfarit överhuvudtaget.  

De juridiska aspekterna, som framkom i Wikströms anförande, så-

dant förekommer också i landskapet Åland. Jag förstår inte skillnaden 

där. Tyvärr har vi i våra register många människor som har avlidit och 

vars båtar ligger kvar i registret. Det här registret härrör sig från den ti-

den då länsstyrelsen hade hand om det, det finns båtar kvar i registret 

sedan den tiden och de ägarna lever nog inte nu. Registret är inte upp-

daterat överhuvudtaget. Ska man ha sådana föråldrade system? Jag är 

emot det. Rensa istället att ta bort det helt och hållet! 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack, herr talman! Ja, vi i utskottet har verkligen gått på djupet och hört 

en hel del. Som tur är så kan vi också inhämta information och kunskap 

från andra håll. Genom mitt arbete i Nordiska rådet så har jag en bra 

kontakt med olika nordiska och svenska politiker. Det finns en social-

demokratisk motion som förföll för några år sedan där man begärde ett 

register. Moderaterna ligger hårt på Ygeman just nu och vill att han tar i 
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med krafttag mot de många båtstölderna och där kunde ett register vara 

en väg framåt. Det är högaktuellt.  

Vi har ett fungerande prisvärt och bra register, med sina fel. I regist-

ret finns tyvärr många båtar kvar som inte existerar längre. Men förde-

larna uppväger definitivt. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Talman! Bilstölder förekommer i stor utsträckning i Sverige och i 

mindre utsträckning hos oss. Det finns också ett bilregister i Sverige 

men ändå har man bilstölder. Det där resonemanget håller inte, Wik-

ström. Det är bara ett motiv för att registret ska vara kvar och ltl Wik-

ström har tagit ställning i utskottet. Det finns inga sakskäl till det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Vi har fått höra här att det finns fördelar, kanske ur 

försäkringssynpunkt, att ha kvar ett register. I utskottet har vi också er-

farit att det finns fördelar att ha kvar ett register ur ett övervakande 

syfte, ur ett brottsutredande syfte och kanske ur ett brottsförebyggande 

syfte att ha åländsk registrering på båtar. 

När vi nu går in för att bara ha kvar de mest snabbgående och kanske 

de mest värdefulla båtarna så borde det väl finnas en fördel med att 

också ha kvar ett register. Kan inte ltl Bert Häggblom se det?  

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, herr talman! Det är ganska intressant, vilka grunder har man haft 

för att höja hästkrafterna på båtarna för att minska det här registret? 

Inte är skälet att ni vill ha ett mindre register. Det är väl på grund av att 

Finland vill införa båtskatt. Det visar väl att ni inte själva tror på det här 

registret, eftersom man har satt mycket högre hästkrafter. Då skulle ni 

väl haft det kvar för de flesta båtarna har lägre hästkrafter, såsom lagen 

var före framställningen kom. 

Precis som ltl Tage Silander sade så ur försäkringssynpunkt så tror 

jag absolut inte på att registret har någon effekt. Inte kommer någon att 

få rabatt bara för att Ålands lagting kommer att fatta det här beslutet 

idag, om majoriteten håller. Absolut inte! Inte är det olika försäkringar 

mellan Åland och Finland. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Vi har fått erfara i utskottet att ur brottsutredande 

syfte så underlättar det om det finns ett register och ett registrerings-

nummer. Det här har också ltl Häggblom hört men väljer tydligen att ig-

norera det.  

Vad gäller ekonomin, som ledamoten också förde fram, att det här 

skulle bli så mycket effektivare, så det är egentligen inte så stor skillnad. 

Vårt register idag på Åland har motorfordonsbyrån hand om och det är 

samma register som bilarna finns i, alltså man använder sig av fordons-
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registret för det här också. Det är samma system, man skriver in båtar 

på några ställen. Minskar registret så blir det ännu mindre administrat-

ion. Det här minskar administrationen, som redan är liten, till ännu 

mindre. Man skulle inte få några stora inbesparingar på att slopa regist-

ret. Vi har fortfarande kvar dagens fordonregistersystem där också 

båtregistret finns. För vår del skulle det inte heller innebära så stora in-

besparingar eftersom det är samma system.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, talman! Alla förbättringar man gör när det gäller minskande av 

byråkratin medför att blir effektivare ur samhällssynpunkt och ur den 

enskildes synpunkt. Den enskilda ska betala för att båten ska registreras 

och man ska betala för att den ska avregistreras. Man sparar ju om man 

slipper den delen. Att säga att det är så lite, det hör man alltid när man 

ska effektivera och det är därför som vårt samhälle är så fruktansvärt 

komplicerat idag. Det går inte att ändra något när man är så styvnackad, 

precis som ltl Petri Carlsson är, att man inte kan tänka sig ändra. Men 

Petri Carlsson har också varit med om att dra bort halva registret. Varför 

kan vi inte ta bort hela? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Tack, herr talman! Man kan välja att göra politik på väldigt många om-

råden. Man kan även välja att göra politik på själva registrets vara eller 

icke vara. 

Landskapsregeringen har diskuterats för- och nackdelar om vi ska ha 

kvar ett register eller om vi ska slopa det helt. Att hålla kvar ett register 

har vissa positiva egenskaper bl.a. när det gäller båtars igenkännings-

tecken har vi konstaterat. Många ålänningar ser en positiv sak att kunna 

ha sin båt i ett register. 

I den hamn där jag har min båt så finns det två stycken exakt iden-

tiska båtar som ligger bredvid min. Jag kan känna igen de olika ägarna 

tack vare att de har olika registernummer på sina båtar. På det här viset 

kan man informera dem om deras båtar har slitits, om de har mycket 

vatten i sig eller någonting annat. Det finns positiva saker när det gäller 

registret. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

 Ltl Bert Häggblom, replik 

Herr talman! Om jag har förstått minister Nordberg tidigare så var det 

ingen stor sak för landskapsregeringen om man tar bort registret totalt. 

Det fanns inget motstånd från regeringens sida. 
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Minister Mika Nordberg, replik 

Tack, herr talman! I utskottshörandet påpekade jag att landskapsrege-

ringen har beslutat att lämna det här förslaget. Jag sade också till ut-

skottet min personliga åsikt, att det här inte är liv eller död för mig. Är 

det så att utskottsmajoriteten bestämmer sig för att ta bort registret då 

kan jag leva med det, vilket jag personligen sade. 

Däremot har det kommit till vår kännedom att det finns en problema-

tik när det gäller hyresbåtar, vilket kan betyda att vi kan hamna i den si-

tuationen att åländska företagare blir skyldiga att vara med i ett finskt 

register. Ur självstyrelsepolitiskt hänseende är det för mig mycket kons-

tigt när vi 1993 fick den här behörigheten till Åland och fick möjlighet 

att ha ÅL registrerade båtar i egen regi. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Herr talman! När det gäller den här lagstiftningen, så om man har kvar 

eller tar bort registret så överför vi inte någon behörighet till riket. Be-

hörigheten blir oberoende kvar på Åland, utgående från självstyrelsela-

gen som kom 1993. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Talman! Jag tror att vi alla ska försöka komma ihåg varför landskapsrege-

ringen lämnade sitt första lagförslag nr 15. Det var för att landskapsregering-

en varseblev att man på finländskt håll avsåg att införa en skatt som skulle 

drabba ålänningarna och skärgårdsregionerna i Finland väldigt mycket.  

I ett anfall av kreativ självstyrelsepolitik så valde landskapsregeringen att 

lägga ett lagförslag först. Sedan visade det sig att det blev ändringar på rikssi-

dan och då valde landskapsregeringen att komma med ett kompletterade lag-

förslag för att försöka skapa ett system så att ålänningarna - som har ganska 

många båtar - inte skulle behöva betala båtskatt. Det var landskapsregering-

ens ambition. 

Vi har ett register idag med 5 736 båtar, enligt uppgift i lagframställningen. 

Genom att höja gränsen skulle man ungefär halvera antalet och det resone-

manget förstår jag inte alls. Jag bor själv i skärgården, jag försöker fundera 

vad folk har för båtar och vilka åländska båtar jag ser. Enligt min bedömning, 

baserad bara på empiriska studier, så har jag svårt att tro att det finns 2 500 

åländska båtar registrerade som uppfyller de nya maximikraven som land-

skapsregeringen har föreslagit.  

Därtill förstår jag överhuvudtaget inte varför man ska föra ett register om 

vi inte måste. Jag förstår det absolut inte. Jag har verkligen försökt förstå det 

och jag har läst motiveringarna. Motiveringen är; ”eftersom registrerings-

plikten kommer att omfatta de största och motorstarkaste vattenfarkoster-

na kommer regelverket fortsatt att vara ägnat att främja säkerheten vid 

färd på vatten samt att förebygga olägenheter för miljön.” På vilket vis blir 

båten säkrare genom att den är registrerad? En registrering och säkerhets-

materialet som man har ombord på en båt har ju de facto ingenting med 

varandra att göra. Det är ju själva besiktningen sedan i ett senare skede som 

ställer krav på utrustningen. Den som är lite bekant med vatten och sjöfart 
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ser ju naturligtvis till att ha räddningsutrustning i båten ifall det skulle behö-

vas.  

Sedan säger man också här att i fall någon mot förmodan skulle vilja regi-

strera sig frivilligt så blir det komplicerat. ”Särskilda rutiner för frivilligt re-

gistrerade farkoster kan dock verka betungande för motorfordonsbyråns 

registerarbete”. Om landskapsregeringen ska finansiera ett register så ur ett 

jämställdhetsperspektiv så bör väl alla som vill registrera sig få göra det?  

Nu hör det till saken att vi inte behöver ha ett register. Det finns inget krav 

på ett register. På svenska sidan har man inget register. De facto så är det 

väldigt få som skulle komma in i registret.  

Vi har, via diskussioner här i lagtinget, hört kollegor som har stor erfaren-

het från försäkringsbranschen tidigare att försäkringsbolagen själva har re-

gister över de försäkrade båtarna. Varför ska vi då ha ett register? Jag förstår 

det faktiskt inte.  

Jag kommer att avvakta vidare diskussioner här i salen och efter det kom-

mer troligtvis att föreslå bordläggning eller återremittering.  

Med tanke på att nuvarande register uppenbarligen inte är uppdaterat så 

vill jag gärna veta om ministern kan svara på hur många båtar det rör sig om. 

Har vi faktiskt 2 500 båtar av den kalibern på Åland så att de skulle ingå i ett 

register? Frågan är väckt. Tack. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Tack, herr talman! Det tycks ju vara så att den tidigare infrastrukturmi-

nistern har ett större behov av att ägna sig åt att allt som den nuvarande 

ministern levererar till lagtinget är fel, oberoende om det har varit rätt 

eller fel tidigare. Det verkar närmast vara en personlig sak. 

Jag vill vara väldigt tydlig med att från landskapsregeringens sida så 

lade vi det här förslaget redan i maj. Lagförslaget som vi lämnade hade 

initialt ingenting med den eventuella båtskatten att göra. Detta bygger 

på att man särskiljer vattenskotrar från övriga fritidsbåtar, man reder 

upp saker som har varit oklara vilket den tidigare ministern skulle haft 

möjlighet att göra. Att det nu görs och inte har gjorts tidigare är förmod-

ligen ett större problem än registret.  

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag vill vara tydlig med att säga att jag inte har anfört 

någonting mot lagförslaget vad gäller att vattenskotrar ska ingå i det, att 

EU-direktivet nu stipulerar om andra säkerhetsrutiner och annat säker-

hetsmaterial. Jag är inte anfört någonting kring detta. 

Däremot har jag sagt att jag är mycket tveksam till att vi ska ha ett re-

gister för registrets skull. Det är lite så det känns. I maj skulle vi ha ett 

helt register och landskapsregeringen talade för att samtliga båtar skulle 

ingå i det registret. Sedan fyra månader senare ändrade landskapsrege-

ringen sig, utan att närmare kunna motivera det, och då ska bara hälften 

av båtarna ingå i registret. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Tack, herr talman! Om vtm Veronica Thörnroos har den uppfattningen 

att vi inte ska ha ett register överhuvudtaget varför har inte vicetalman-

nen tidigare då föreslagit att hela registret ska avskaffas? När vtm Vero-
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nica Thörnroos själv var minister så hade hon ju all möjlighet att lämna 

ett sådant lagförslag. 

Det har kommit till landskapsregeringens kännedom att vi kan göra 

justeringar i registret så att det omfattar färre båtar och det finns ändå 

en möjlighet för folk som vill ha sina båtar registrerade i registret att 

göra det.  

Varför avskaffades inte det här registret tidigare när vtm Thörnroos 

hade den möjligheten? 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Jag noterar att infrastrukturministern valde att inte svara på frågan: 

Varför ville man i maj att samtliga farkoster skulle registreras och sedan 

fyra månader senare ville man att bara hälften av farkosterna ska regi-

streras?  

Svaret varför jag inte drev den här frågan under min tid som minister 

är ganska enkelt. För det första, jag satsade allt krut på att konkurrens-

utsätta skärgårdstrafiken och därigenom minska driftskostnaderna med 

3 miljoner. För det andra, jag började arbeta med att privatisera vägun-

derhållet och där blev jag inte riktigt klar. Men jag håller helt med mi-

nistern, jag borde fortsätta som infrastrukturminister ett stort antal år 

till. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Herr talman! Vtm Thörnroos undrade varför vi ska ett register. Jag vill 

till viss del återupprepa det jag sade. Det kan finnas vissa fördelar ur en 

försäkringsaspekt, vilket vi har fått erfara i utskottet. Framförallt blir 

brottsutredningar lättare och snabbare genom att ha ett register med re-

gisternummer, vilket vi också fått erfara i utskottet. Jag hoppas att vtm 

Thörnroos tar till sig detta. 

Om man sedan ändå inte vill ha ett register, och inte fördelarna att 

det blir snabbare och lättare med brottsutredningar, då föreslår man det 

och går in för det. Jag kan också ha förståelse för att man tycker så. 

Ministern lyfte i en tidigare replikväxling fram att uthyrningsbåtar 

annars kanske hamnar i det finska registret och vi inte får ha båtarna 

åländskt registrerade. Att vi kan ha kvar åländska registerskyltar på våra 

egna åländska båtar måste man också se som en fördel med ett register. 

Är inte det också en fördel? Det har ingenting att göra med behörighets-

överföring. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag tror inte att jag i mitt anförande nämnde någonting 

om uthyrningsbåtar och ett register. 

Om man självstyrelsepolitiskt vill ha ett register, för att man tycker att 

det är viktigt, så borde väl utskottet i så fall hört självstyrelsepolitiska 

nämnden och gjort en bedömning den vägen.  

Det som jag vänder mig mot här är att man i maj ville ha ett helt re-

gister, nu i december vill man ha ett halvt register. Fakta som ligger till 

grund för hela lagförslaget innehåller inga garantier för att de är hundra 
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procentiga, eftersom det står i den första framställningen att det är väl-

digt många båtar som under den senaste tiden har avregistrerats. Finns 

det faktiskt 5 736 båtar i registret eller är det någonting helt annat? 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Det är korrekt som vtm Thörnroos sade att vicetal-

mannen inte lyfte upp den självstyrelsepolitiska aspekten i sitt anfö-

rande. Trots det ställde vicetalmannen frågan; varför ska vi ha ett regis-

ter? Jag förstår inte varför, sade vicetalman Thörnroos. Jag försökte 

lyfta fram fördelarna och de argument som finns varför man ändå ska ha 

ett register och där ingår också den självstyrelsepolitiska aspekten. Det 

betyder inte någon behörighetsöverföring. Har vi inte åländskt båtregis-

ter så måste det finnas något annat båtregister och då måste man regi-

strera sig i det finska. Jag vill inte att våra uthyrningsbåtar ska behöva 

registrera sig det finska registret. Det är en av fördelarna. 

Vill man inte det och tycker annorlunda så har jag respekt för det. Jag 

ville föra fram de fördelar som finns eftersom vicetalmannen undrade 

varför vi ska ha ett register. Fördelarna är många och det betyder inte 

speciellt mycket administrativt eftersom vi har samma register för for-

don idag. Det är inte mycket administrativ belastning att ha kvar de 

mest snabbgående båtarna. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Jag lyssnar på debatten och när jag lyssnar på argumentationen här i sa-

len så känns det som att den här frågan kanske inte riktigt är fullständigt 

utredd. 

Jag tycker att lag- och kulturutskottet har gjort ett bra arbete med det 

här och ledamöterna ska ha all heder som har gjort det här arbetet. Jag 

stöder lagframställningen till alla andra delar förutom att jag är tveksam 

till registret eftersom det kommer indikationer i debatten att det kanske 

inte behövs ett register. Den delen skulle jag gärna ha sett lite mera ut-

redd. Nu var inte det första, det primära, som låg på agendan men det är 

min åsikt. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Eriksson 

Talman! Lagutskottet har arbetat med frågan. Jag omfattar ordförandes pre-

sentation här inledningsvis i debatten, den var bra. Presentationen klargjorde 

på ett gott sätt hur vi har diskuterat i utskottet. Sedan blev det, som alla kän-

ner till, en omröstning om registrets vara eller icke vara. 

Jag ska berätta lite om vad utskottet har fått erfara. Mina egna erfarenhet-

er av det här registret är att det har fungerat bra. Det finns en säkerhetstanke, 

när en båt blir stulen på Åland t.ex. så är det ganska lätt för polisen och sjö-

bevakningen att se vilken ÅL båt det är. Man kan gå ut i tidningarna och säga 

vilken båt som är stulen. Jag har också erfarenhet av att man hittar flera av 

våra båtar på svenska sidan. De har legat där, ibland med motorerna bort-

skurna och ibland med motorerna kvar och då har svenska poliserna vetat att 
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båten kommer härifrån och båtägarna har relativt snabbt kunna få tillbaka 

sin båt, med eller utan motor. Även i de baltiska staterna har det påträffats 

båtar härifrån och den motsvarande sjöbevakningen där har ganska snabbt 

fått reda på att båten är härifrån. Det var mina egna erfarenheter. 

Det är ganska viktigt också ur spaningssynpunkt. Om man till exempel 

misstänker att någon chaufför kör berusad så är det relativt lätt att spåra upp, 

se vilken person det är och eventuellt vart båten är på väg. Man har kunnat 

förebygga brott. Både ur ägarnas synvinkel och ur övervakningssynvinkel är 

det bra att det finns ÅL registrerade båtar. 

När man pratar själv med folk så är det många som är stolta över att sina 

ÅL siffror på sin båt. Det är också mina egna erfarenheter. 

Utskottet har fått erfara under hörandena att det också finns en miljösyn-

punkt. Man har hittat ganska stora båtar här på Åland som har varit en miljö-

fara. Båtarna har legat och drivit och då har man via ÅL registret kunna ta 

reda på ägarna och reda ut den här saken. Det är också viktig aspekt. 

Utskottet har också fått erfara att försäkringsbolagen utnyttjar statistik och 

använder olika uppgifter. Om det här försvinner så kan det leda till höjda för-

säkringspremier. Försäkringsbolagen tycker i alla fall att det har varit nyttig 

kunskap när det gäller registreringen. 

Vi har också diskuterat kostnaderna. Som redan har framkommit här i de-

batten så sköts detta genom motorfordonsbyrån. Det finns personal som skö-

ter det här. Enligt regeringsförslaget kommer vi nu att höja registreringsplik-

ten till 150 hästkrafter, vilket innebär att de båtar som bör registreras kom-

mer att minska till antal. Det finns knappast någon orsak att dra in några 

tjänster på motorfordonsbyrån med nuvarande situation och ännu mindre 

med ändrade systemet. Det finns inte några kostnadsbesparingar att tala om 

där i alla fall. 

Det som är viktigt, och som kom fram under våra höranden och har också 

nämnts här, är de som bedriver hyresbåtar och taxibåtar. Båtar med en viss 

storlek och en viss motoreffekt måste vara med ett i register. Har vi inte ett 

eget register här så kommer de kanske att hamna i Traffisystemet, jag vet 

inte, men de måste enligt annan lagstiftning registreras. Jag tycker att det är 

väldigt viktigt att vi ska ha ett eget åländskt register som de kan registrera 

sina båtar i. Tack. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, herr talman! Jag börjar med att säga att jag stöder lagförslaget i övrigt 

förutom kapitel 3 som berör registreringen av båtar, vilket har nämnts här i 

flera omgångar. 

I debatten har det framkommit att det är bra med ett register på grund av 

att det är lättare om båten skulle bli stulen. Jag förstod inte riktigt det här re-

sonemanget. Varför ska just båtar över 150 hästkrafter och uppåt vara mera 

stöldbenägna? Jag tror att båtar under 150 hästkrafter är precis lika stöldbe-

nägna. Då kan man fråga sig; varför överhuvudtaget ändra i båtregistret? Jag 

tror att intresse att stjäla båtar finns i alla kategorier.  

Jag tycker att det är synd att man försöker vidhålla byråkrati när man inte 

behöver. När Ålands Framtid gick till val så tog vi upp byråkratikampen i vår 

valkampanj. Jag tycker att man ska passa på att ta tillfället i akt när man har 

möjlighet. Jag ser inte att båtregistret är nödvändigt och att det måste finnas. 

Om det är så registret ska finnas så då kan man ha hela båtregistret som det 
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har varit tidigare. Jag vet inte varför man ska plocka bort en grupp båtar och 

anse att vissa båtar är i mera behov av ett register än andra. 

Men de orden så stöder jag den reservation som jag har gjort. Jag hoppas 

att lagtinget kan se möjligheterna att ta bort båtregistret. Tack.  

Ltl Axel Jonsson  

Tack, herr talman! Jag vill bara hålla med om att det har resonerats klokt om 

att vi ska ta varje tillfälle i akt att få bort onödig byråkrati. 

Jag vill samtidigt passa på att ge mitt understöd till förslaget om bordlägg-

ning. Tack.  

Talmannen 

Det finns inget sådant förslag. Då lägger ltl Axel Jonsson inte ett sådant förslag. 

Begärs ordet? Diskussion är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i de-

ras helhet, dock så att landskapslagen om vattenfarkoster föreläggs kapitel för kapitel. 

Föreläggs först förslaget till landskapslag om vattenfarkoster kapitel för kapitel.  

Föreläggs kap 1. Godkänt. 

Föreläggs kap 2. Godkänt. 

Föreläggs kap 3.  

Ltl Bert Häggblom 

Herr talman! Jag föreslår att kap. 3 utgår helt och hållet. 

Talmannen 

Ltl Häggblom föreslår att kap. 3 utgår i dess helhet, enligt reservationen. 

Ltl Axel Jonsson  

Jag understöder ltl Häggbloms förslag. 

Talmannen 

Ltl Bert Häggblom, understödd av ltl Axel Jonsson, har under detaljbehandlingen för-

slagit att kap. 3 ska utgå ur lagförslaget. Detta kallas ltl Häggbloms förslag. Är redogö-

relsen riktig? Riktig. 

Omröstning kommer därför att verkställas. Den som röstar för lag- och kulturutskottets 

förslag röstar ja. Den som röstar för ltl Bert Häggbloms ändringsförslag röstar nej. 

Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Jag förslår öppen omröstning.  

Ltl Bert Häggblom 

Talman! Jag understöder förslaget.  

Talmannen 

Vtm Thörnroos, understödd av ltl Bert Häggblom, har föreslagit öppen omröstning. 

Öppen omröstning kommer att verkställas. 

Jag ber lagtingsledamöterna Roger Nordlund och Annette Holmberg-Jansson att bi-

träda vid omröstningen. 

Upprop. 
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Omröstningen resulterade i 17 ja-röster, 7 nej-röster, 3 avstod och 3 var frånvarande. 

Lagtinget har omfattat utskottets förslag. 

Föreläggs kap 4. Godkänt. 

Föreläggs kap 5. Godkänt. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av om tillämpning i landskapet Åland 

av rikslagstiftning om säkerhet och utsläppskrav för vattenfarkoster för godkännande. 

Lagförslaget är godkänt. 

Talmannen konstaterar att förslaget till landskapslag om ändring av ordningslagen för 

landskapet Åland inte upptas till behandling eftersom lagförslaget återtogs genom det 

kompletterande lagförslaget. 

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

Remiss 

9 Erkännande av yrkeskvalifikationer 

Landskapsregeringens lagförslag LF 9/2016-2017 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Diskussion. 

Minister Tony Asumaa 

Herr talman! Landskapsregeringen överlämnar här ett lagförslag om erkän-

nande av yrkeskvalifikationer till lagtinget. 

Syftet med lagförslaget är att genomföra ändringsdirektivet på Åland inom 

de rättsområden där landskapet har lagstiftningsbehörighet. Förslaget hänger 

samman med en ändring av det s.k. yrkeskvalifikationsdirektivet från EU.  

De ändringar som måste göras i gällande landskapslag från 2011, om er-

kännande av yrkeskvalifikationer och som tillgodoser det ursprungliga yrkes-

kvalifikationsdirektivet, är så pass omfattande att det är mer ändamålsenligt 

att en helt ny landskapslag antas och som ersätter den gällande lagen.  

Den gällande landskapslagen är trots allt bara drygt fyra år gammal, men 

måste p.g.a. EU-rätten ändras. 

Lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer är en allmän lag, vilket inne-

bär att annan författning ska tillämpas i första hand om den innehåller be-

stämmelser som avviker från bestämmelserna i lagen.  

Sedan lite om EU-rätten. Ett av målen inom EU är att undanröja de hinder 

som begränsar fri rörlighet för personer och tjänster mellan gemenskapens 

medlemsstater. Enligt EU:s grundfördrag ska bestämmelser utfärdas som 

syftar till ömsesidigt erkännande av examens-, utbildnings- och andra behö-

righetsbevis. Av den orsaken bl.a. antogs ett direktiv 2005/36/EG om erkän-

nande av yrkeskvalifikationer år 2005.  

Syftet med direktivet var och är att underlätta för dem som vill utöva ett så 

kallat reglerat yrke i ett annat land än sitt hemland inom EU och att under-

lätta de nyexaminerades rörlighet inom EU. 

När medlemsstaterna ställer krav på viss kompetens för att få utföra viss 

verksamhet i landet innebär det i praktiken ett hinder för den fria rörligheten 

inom EU. I yrkeskvalifikationsdirektivet fastställs de regler enligt vilka en 

medlemsstat ska erkänna sådana yrkeskvalifikationer som förvärvats i en el-

ler flera andra medlemsstater och som ger innehavaren av dessa kvalifikat-

ioner rätt att där utöva yrket.  
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Antalet yrkesregleringar i medlemsländerna är dock omfattande och en 

målsättning inom EU är därför att minska det totala antalet reglerade yrken 

och säkerställa att regleringarna har tillkommit av ett legitimt syfte. I för-

längningen syftar direktivet till att öka rörligheten för personer och tjänster 

inom unionen och därigenom bidra till ökad sysselsättning och tillväxt inom 

EU. 

Fru talman! År 2014 genomfördes en ändring av yrkeskvalifikationsdirek-

tivet, också kallat ändringdirektivet. Syftet med denna ändring var att för-

enkla och modernisera reglerna om rörlighet samt underlätta och påskynda 

processen för erkännandet av yrkeskvalifikationer.  

Senast den 18 januari 2016 skulle medlemsstaterna ha genomfört änd-

ringsdirektivet. En tanke med ändringsdirektivet är att erkännandeprocessen 

ska bli mer enhetlig, enklare och snabbare. För att den inre marknaden ska 

fungera på ett ändamålsenligt sätt är det nödvändigt att det finns ett funge-

rande system för erkännande av yrkeskvalifikationer mellan länder. 

 Lagstiftningsbehörigheten är delad. Yrkeskvalifikationsdirektivet berör 

också rättsområden som är delad mellan landskapet och riket. Landskapet 

har lagstiftningsbehörighet i fråga om landskapets myndigheter, landskapets 

tjänstemän, undervisning samt näringsverksamhet.  

Behörigheten i fråga om statsmyndigheternas organisation och verksamhet 

tillkommer dock riket. Landskapet har exempelvis behörighet att lagstifta om 

hur sjöfartsutbildningen ska ordnas i landskapet men kan inte bestämma de 

kunskaper och färdigheter som krävs för att utöva yrken inom handelssjöfar-

ten eftersom det ankommer på riket att lagstifta i fråga om handelssjöfarten. 

Som nämndes har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om närings-

verksamhet med vissa undantag. Utgångspunkten är således att det är land-

skapet som har behörighet att reglera näringsverksamheten. Med näring av-

ses såväl rörelse som yrke enligt självstyrelselagens förarbeten.  

Fastän näringsverksamheten rent allmänt utgör landskapets behörighet 

undantas en del rättsområden som det ankommer på riket att lagstifta om. 

Det gäller exempelvis handelssjöfart, apoteksväsendet, gruvdrift, televäsen-

det, luftfart och behörigheten att vara verksam inom hälso- och sjukvården, 

vilket inkluderar behörigheten att vara verksam inom veterinärvården. 

Fru talman! Den föreslagna landskapslagen gäller erkännande av i lagen 

närmare definierade yrkeskvalifikationer, som finns nämnda under punkt 

2.2. Reglerade yrken på Åland, från sidan 10 och framåt. 

Lagstiftningsbehörigheten är som konstaterats delad mellan riket och 

landskapet vad gäller regleringen av behörigheten att vara verksam inom 

olika yrken. Beroende på behörighetsfördelningen finns det vissa reglerade 

yrken som utövas i landskapet med stöd av rikets lagstiftning medan andra 

yrken bestäms i landskapslagstiftningen. 

 När det gäller exempelvis europeiskt yrkeskort, som är en nyhet på områ-

det, har i den första fasen av EU-regleringen införts för sjukskötare, apote-

kare, sjukgymnaster, bergsguider och fastighetsmäklare.  

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira, är den 

behöriga myndigheten när det gäller sjukskötare, apotekare och sjukgymnas-

ter. Landskapsregeringen är behörig myndighet då det gäller de två övriga 

nämnda yrken; bergsguider och fastighetsmäklare. 

 Sedan något om landskapsregeringens förslag. Genom förslaget intas i den 

åländska rättsordningen de bestämmelser i ändringsdirektivet som har sam-
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band med den s.k. generella ordningen för erkännande av yrkeskvalifikation-

er samt de nya bestämmelserna om ett europeiskt yrkeskort, partiell rätt att 

utöva yrke, varningsmekanismer och ett system för erkännande som grundar 

sig på gemensamma utbildningsprinciper. 

 Syftet med lagförslaget är att genomföra ändringsdirektivet på Åland inom 

de rättsområden där landskapet har lagstiftningsbehörighet och därmed upp-

fylla EU-rättens regler och uppfylla det som EU-rätten kräver. 

Fru talman! Som påtalats ovan skulle ändringsdirektivet ha varit genom-

fört senast den 18 januari 2016. Eftersom EU anser att rättsområdet är ange-

läget att få genomfört i medlemsstaterna har ett överträdelseförfarande in-

letts.  

Europeiska kommissionen har den 29 september 2016 riktat ett motiverat 

yttrande till Finland, eftersom ändringsdirektivet inte är genomfört fullt ut på 

Åland. Ett motiverat yttrande utgör tredje steget i överträdelseförfarandet.  

Av den orsaken är det angeläget att den föreslagna lagstiftningen behand-

las i brådskande ordning, så att en slutlig notifiering av landskapets genomfö-

rande av ändringsdirektivet kan meddelas så snart som möjligt. 

 Till sist något om jämställande av högskolestudier. Samtidigt med denna 

lag föreslår landskapsregeringen att en landskapslag om jämställande av hög-

skolestudier antas av lagtinget.  

I landskapslagstiftningen saknas i dagsläget konkreta bestämmelser om 

jämställandet av examina som avlagts utanför EES inklusive Schweiz. Det 

finns även ett konstaterat behov av kompletterande bestämmelser för att 

kunna jämställa nivån på en persons högskoleexamen i anknytning till ett be-

slut om erkännande av yrkeskvalifikationer för personer som avlagt sin exa-

men inom EES. I lagförslaget ingår därför att ett förslag till landskapslag om 

jämställande av högskolestudier som skulle ge landskapsregeringen en rätts-

lig grund för sina framtida beslut som tidigare saknats. Tack, fru talman. 

Ltl Britt Lundberg  

Fru talman! Lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer är enligt center-

gruppen kanske den viktigaste lagen som regeringen fört till lagtinget i år. Ett 

steg att förenkla och möjliggöra att ta tillvara kompetenser inom EU.  

Lagstiftningen gäller reglerade yrken dvs. yrken som du enligt lag måste ha 

någon form av legitimation eller behörighet för att få utöva. Om du har en le-

gitimation för ett yrke ska du enkelt kunna ansöka om att få denna godkänd i 

ett annat EU-land så att du kan utöva ditt yrke där. Detta är huvudprincipen i 

yrkeskvalifikationsdirektivet. 

Vilka yrken som är reglerade varierar mellan de olika EU-länderna. Yrken 

inom vård och omsorg, säkerhet, utbildning och transport är ofta reglerade, 

men även andra områden kan ha reglerade yrken. Det är inte ovanligt att län-

der har omkring 75 yrken reglerade. 

EU har nu kommit med ytterligare direktiv på området för att förenkla och 

öka rörligheten inom EU. Nyheter är bla att det ska finnas möjlighet att ha ett 

elektroniskt yrkeskort för att enkelt och smidigt kunna styrka sin behörighet i 

en mottagande medlemsstat. Kommissionen har valt att införa detta kort 

stegvis för några yrken i taget. För åländsk del berör just den här delen i dags-

läget endast fastighetsmäklare och bergsguider som vi också hörde i presen-

tationen. Resterande yrken som är med i första omgången är utanför vår 

åländska behörighet.  



  

646 

Direktivet säger även att man ska kunna få erkännande för en viss del av 

sitt yrke, något som kallas partiellt tillträde. Artikel 4 f får ministern gärna får 

berätta mera om vad det kan innebära i praktiken, dvs. att få delvis erkän-

nande. 

Ytterligare nyheter i direktivet är att systemet med gemensamma utbild-

ningsprinciper kompletteras, det kanske mest intressanta för lagtingets del. 

Lagen är teoretisk, men mycket intressant och det skulle vara intressant att 

få del praktiska exempel för att förstå den bättre. Jag ska underlätta genom 

att ställa några frågor.  

Under rubriken 2.1.7 på sidan 9 konstateras under rubriken ”Yrkespraktik” 

att yrkespraktik utövad i annan medlemsstat ska erkännas. Betyder det här 

att t.ex. problematiken som är högaktuell inom t.ex. ÅHS där en anställd av-

stängts och tvingats åka till Finland för att jobba på ett finskt sjukhus inte 

längre är nödvändigt utan att denna praktik kunde har gjorts efter studierna i 

t.ex. Sverige? Det vill säga att Valvira inte längre kan ställa krav på att yrkes-

praktik ska göras på ett finländskt sjukhus. 

Avsikten med ändringsdirektivet är att skapa ett flexibelt system för er-

kännande av yrkeskvalifikationer så att medborgare som är behöriga för ett 

yrke kan flytta till ett annat europeiskt land och få arbeta där. Det är oerhört 

vackra ord men vi vet idag att vi t.ex. inom ÅHS har mycket kompetenta spe-

cialistsjukskötare som städar för att kraven för att få legitimation i Finland 

kompletteras med så många tilläggskrav så att t.o.m. avdelningsskötarna på 

ÅHS säger att de själva inte skulle klara av att leva upp till kraven. Sjuk-

skötarbehörigheten är inte åländsk behörighet men vi vet alla att förenkling-

en kan krånglas till genom besvärliga myndighetsbeslut. Det är något som 

man behöver trycka på. 

 Regeringen väljer att istället för att komplettera den nu gällande lagen 

göra en helt ny lag vilket är bra och mycket ändamålsenligt. Jag inledde med 

att säga att det här är årets viktigaste lag och det tycker jag. 

Däremot hade jag hoppats att man hade passat på och genomfört den 

högsta nordiska prioriteringen nu när lagstiftningen en gång är under be-

handling. Alla regeringar i Norden har nämligen uttryckt att just yrkeskvalifi-

kationerna – att få bort det som skapar gränser inom områden i Norden – är 

det allra viktigast att åtgärda inom gränshinderarbetet.  

 Vår regering föreslår förtjänstfullt under rubriken ”Grundskolan” att de 

som är utbildade i Danmark, Island, Norge eller Sverige är behörig för en 

tjänst förutsatt att man uppfyller behörighetsvillkoren förstås. Frågan varför 

inte regeringen passat på och bestämt detta för alla områden där vi har behö-

righet är för mig oförståelig.  

Är man utbildad i Norden för ett reglerat yrke där Åland har behörighet så 

är man behörig på Åland, förutsatt att man har den grundläggande behörig-

heten förstås. Eftersom vi har egen behörighet så borde väl också Finland 

finnas med i uppräkningen? Hur kan det komma sig att man har utelämnat 

Finland i den här uppräkningen? Det är också ett frågetecken. 

Om man skulle ha satt i de nordiska länderna under de här paragraferna 

tänk vad det skulle ha underlättat för våra studerande och så välkomna hem 

de skulle känna sig. Jag antar att både utbildnings- och samarbetsministrar-

na diskuterat det här en hel del under 2016. För vår del hade det varit guld-

läge, nu när vi är lite sena med den här lagstiftningen, att faktiskt ha haft id 

att genomföra detta mera än de som kanske har varit bäst i klassen och gjort 
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det väldigt snabbt. Jag hoppas att utskottet kan fundera vidare på det och 

förhoppningsvis kanske föra in de här kompletteringarna. 

Så slutligen, fru talman, lite om svenska språket. I förarbetet till lagen skri-

ver regeringen att direktivet säger att den som får sina yrkeskvalifikationer 

ska ha nödvändiga språkkunskaper för att utöva yrkesverksamheten i den 

mottagande medlemsstaten. 

I lagen har jag dock bara hittat skrivningar om att lämplighetsprov ska av-

läggas på svenska, att landskapsregeringen har rätt att kräva översättningar 

till svenska på ansökningshandlingar och om en användare av en yrkestitel i 

sin verksamhet ska använda en yrkestitel så ska den vara på svenska.  

Jag befarar att den här lagstiftningen är kopierad av den finländska och att 

man därför inte tänkt tillräckligt på att markera i lagen att nödvändiga kun-

skaper i svenska behöver en paragraf. På samma sätt funderar jag på till de 

delar där hembygdsrätten tas upp i allmänna motiveringen – borde inte det 

också regleras i lagen?  

Det här är saker som har lämnat regeringen. Jag hoppas att utskottet kan 

fördjupa sig i de här frågorna och granska lagen ur, förutom de frågor jag tog 

upp tidigare här, även ur ett självstyrelseperspektiv och språkligt perspektiv. 

Tack, fru talman! 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Ett stort tack till ltl Britt Lundberg för ett jättebra an-

förande. Jag ska ta med mig detta till utskottet och ställa frågor där ef-

tersom jag känner att detta är saker som jag också brinner för. Om det 

inte framkommer svar på alla frågor redan idag här i debatten så var det 

mycket bra frågeställningar som jag också tänker lyfta i utskottet.  

Ltl Britt Lundberg, replik 

Det blir ett tackande åt båda håll. Tack för den repliken ltl Petri Carls-

son. Jag hoppas också att ltl Petri Carlsson kan stämma in i samma kör 

som ltl Gun-Mari Lindholm och jag redan ingår i. Vi kan också behöva 

en bas eller tenor i vår kör och få till en reglering kring alla praktikplat-

ser som våra studerande har stora problem med. Jag antar att det också 

är av intresse för ltl Petri Carlsson. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun-Mari Lindholm 

Jag stämmer också in i den här kören.  

Det är bra att man har det här direktivet. Det är lovvärt, det är ett änd-

ringsdirektiv och vi ska försöka leva upp till det också. Det rör långt den fria 

rörligheten inom Europa. 

Det finns vissa saker som jag önskar att lag- och kulturutskottet tittar spe-

cifikt på. Det gäller åländska specifika yrkeskvalifikationer, dvs. där vi själva 

har behörighet att bestämma. 

Min erfarenhet är att man väldigt långt utgår ifrån att vi ska utgå från de 

finska examina. Enligt mig är det lika fel som att vi skulle utgå ifrån en 

svensk, norsk eller europeisk examina.  
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När man landar i den åländska verkligheten så är det självstyrelselagen 

som reglerar verksamheterna på Åland. Det är ändå där man lär sig om själva 

verksamheterna. 

Ltl Britt Lundberg sade att det finns områden där vi själva kan fatta beslut 

om yrkeskvalifikationer och det ska vi också göra. 

I framställningen, särskilt det som finns skrivet under socialarbetare där 

har vi haft många och långa diskussioner säkert under 10-15 års tid här i lag-

tinget, läste jag att vi borde själva kunna bestämma behörighetsgraden på de 

olika yrkesområdena som finns under det verksamhetsområdet. Man har 

långt utgått från den finska yrkeskvalifikationen. Jag anser att en socialarbe-

tare utexaminerad från Uppsala kan man sitt område likaväl som om en soci-

alarbetare utexaminerad från Helsingfors.  

Det berör också andra områden, till exempel jurister som ska börja jobba 

som åklagare eller inom domstolen på Åland måste komplettera sina svenska 

juridikstudier så att de också får finsk behörighet.  

Det finns mycket inom det här området som lag- och kulturutskottet behö-

ver titta på. Kan man göra någonting åt det här vid det här tillfället? Att man 

var som helst, särskilt inom Norden, ska ha samma behörighetskrav och 

samma yrkeskvalifikationer. Det skulle vara väldigt, väldigt viktigt.  

Vi vet att de flesta av våra ungdomar rör sig framförallt i Norden när de 

studerar och även utanför. Vi ska hälsa dem tillbaka hem hit till Åland genom 

att deras examina, som de har fått, också ska godkännas på Åland. Det är en 

viktig signal att skicka ut. Det är väldigt många som frågar; ”om jag kommer 

hem och jobbar som lärare eller förskollärare måste jag komplettera min ex-

amen på något sätt?” Man ska veta vad som gäller och att man inte behöver 

komplettera. Man är välkommen hem med sin nyvunna kunskap och kompe-

tens. Man är välkommen att jobba här på Åland. 

Jag hoppas att lag- och kulturutskottet ska titta på det här och att också 

man ska ha olika erkännanden av examina och inte bara ta den fria rörlighet-

en inom EU. Vi behöver också jobba med det här på annat plan. Jag hoppas 

att man gör det. 

Ltl Britt Lundberg tog upp att man i den här lagstiftningen borde skriva 

någonting om kunskaperna i svenska. Jag anser att vi har en ”Lex specialis”, 

dvs. självstyrelselagen reglerar verksamhetsspråket på Åland och den är ändå 

överordnad lagstiftning jämfört med den som ligger på ”generalis nivå”. Sä-

kert kan man ändå införa det, det är ingen dum idé. Men vi har ändå en lag 

på en högre nivå som reglerar verksamhetsspråket på Åland. Tack. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! En av orsakerna till att jag tycker att det är skäl för utskottet 

att se på om man skulle ha en särskild språklagstiftning här beror på att 

man i mera detaljerade ärenden har lyft det svenska språket, men inte 

när det gäller själva verksamheten.  

Den andra orsaken till att jag lyfte det beror på att när man läser Sve-

riges lagstiftning i motsvarande ärende så har Sveriges en språkpara-

graf. Jag rekommenderar visserligen inte att man ska skriva av den, för 

den är inte så kraftfull som jag önskar att den åländska paragrafen 

skulle vara. Det i alla fall är riktgivande och i Sverige har man gjort tolk-

ningen att det ska finnas en språkparagraf. 
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Det är välkommet att utskottet granskar det här både ur språkligt och 

självstyrelsemässigt perspektiv. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Tack, talman! Ja, jag stöder det här resonemanget. Men om en sådan 

paragraf inte skulle införas som har vi ändå självstyrelselagen som är 

övergripande för verksamheterna och verksamhetsspråket på Åland. 

Men, jag har absolut ingenting emot att man också här påpekar det.  

Ltl Britt Lundberg, replik 

En tredje orsak till att det finns skäl att se på det är att det finns en risk 

att väldigt mycket av den här lagstiftningen är kopierad från den fin-

ländska lagstiftningen. Till exempel när man är behörig för sitt arbete så 

finns inte Finland med i uppräkningen vilket kanske avslöjar att det är 

därifrån som man ha tagit det. Varför skulle Finland skriva ”att om man 

är utbildad i Finland” och därför har inte Åland heller gjort det, vilket 

behöver rättas till. Det kan finnas skäl att se, om den är skriven ur finsk 

synvinkel, om det behövs förstärkningar i den. Jag är också annars trygg 

med självstyrelselagen, det är inte frågan om det. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Diskussionen är avslutad. 

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

omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Enda behandling 

10 Fullvärdigt medlemskap för Åland i det formella nordiska samarbetet 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 4/2016-2017 
Landskapsregeringens meddelande M 4/2015-2016 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, fru talman! Utskottet har behandlat landskapsregeringens meddelande 

om ett fullvärdigt medlemskap för Åland i det formella nordiska samarbetet. 

Jag kan redan nu konstatera att vi har varit enhälliga den här gången. Vi 

har försökt resonera oss fram till ett gemensamt betänkande. Vi analyserar 

dels landskapsregeringens avslutande synpunkter och dels blickar lite framåt. 

Som ni alla minns så anförde landskapsregeringen sina slutsatser i med-

delandet. Det var kostnaderna, det faktum att vi redan idag har goda möjlig-

heter att både höras och kan påverka och dels den problematik i form av den 

lagstiftning som Finland har via grundlagen. Det var dessa tre skäl till varför 

det idag inte går att åstadkomma visioner om ett fullvärdigt åländskt med-

lemskap i det nordiska samarbetet. 

Det har säkert underlättat för utskottet att vi att kunnat enas om slutsat-

serna i och med att vi under hörande bl.a. av minister Fellman kunde konsta-

tera att vi inte har stöd av någon av de fem länderna i dagens nordiska sam-

arbete. Det finns tydligen ingen som backar upp de nordiska autonomierna i 

den här strävan som i första hand Färöarna har gjort många i år att få ett full-

värdigt medlemskap.  
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Med den utgångspunkten förstår alla hur svårt det är att rubba på posit-

ionerna i det här avseendet. Ska vi ha framgång med detta så krävs, förutom 

ett samarbete med de andra autonomierna, också en mycket omfattande stra-

tegi på hur man skulle bearbeta respektive huvudstad och försöka få förstå-

else för den här visionen. 

Det som är viktigt att konstatera är att vi fortsätter att vara eniga när det 

gäller de utrikespolitiska frågorna, samt att alla anser att det nordiska arbetet 

fortsätter att vara en synnerligen viktig utrikespolitisk arena för Åland. Här 

får vi försöka göra det bästa av situationen. 

Fru talman! Vi kan konstatera att alltid när det har förekommit diskuss-

ioner om att lyfta fram positionerna för autonomierna så har det ofta slutat 

med någon form av förbättring av inflytande etc. Vi hoppas att det även här 

finns en sådan möjlighet. Vi stöder till fullo landskapsregeringen och deras 

strävanden i det avseendet. 

När det gäller landskapsregeringens slutsatser om varför det är så svårt att 

komma fram till ett medlemskapsstatus, vilket framkom under själva remis-

sen av det här meddelandet, så hade det varit bra om landskapsregeringen 

skulle ha förklarat och redogjort lite mer fylligt till den delen. Men som sagt, 

vi delar ändå landskapsregeringen slutsatser om vad som är möjligt i det här 

skedet.  

Det är viktigt att notera att vi från åländsk sida fortsätter att backa upp 

Färöarnas strävanden. Det är tydligt att Färöarna inte kommer att ge sig utan 

att de fortsätter att verka för ett fullvärdigt medlemskap i det nordiska sam-

arbetet, trots att de har fått bakslag och att frågan hänförts för deras del till 

en dialog mellan Danmark och de själva om den här delen. 

Utöver att det kanske finns skäl att titta lite närmare på just den här pro-

blematiken runt ett åländskt medlemskap den dagen det blir aktuellt på all-

var så lyfte också utskottet fram de juridiska förutsättningarna för ett eventu-

ellt fullvärdigt medlemskap. De juridiska förutsättningarna borde nog ytterli-

gare utredas inför framtiden. Personligen, fru talman, ser jag kanske inte 

grundlagen i Finland som ett direkt problem. Det är alltid så med juridiken 

att beroende på vem som frågar så får man svar. Vi har också här självstyrel-

selagen som en utgångspunkt om vi i framtiden så önskar via den vägen 

öppna upp för en utökad aktivitet på internationell nivå. I dagsläget delar ut-

skottet landskapsregeringens konstaterande att tidigare utredningar har visat 

att Finlands grundlag skulle vara ett sådant påtagligt hinder. 

Fru talman! Avslutningsvis hoppas vi att landskapsregeringen har fram-

gång när det gäller att öka inflytandet för Åland och de övriga autonoma om-

rådena i det mycket angelägna nordiska samarbetet. Tack, fru talman. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, fru talman! Utskottsordförande Harry Jansson resonerade lite 

kring hur man eventuellt kunde nå framgång om Åland till en början 

ville bli självständig medlem i det nordiska samarbetet. Han resonerade 

kring att ingen av medlemsstaterna backar upp ett sådant förslag i dags-

läget. Tror inte ltl Jansson att förutsättningarna skulle förbättras ganska 

drastiskt om alla tre självstyrda områdena skulle göra gemensam sak 

och föra fram detta? Åtminstone upplevde jag under Nordiska rådets 

session att det blir lite svårt när Färöarna ensamma driver den här frå-

gan. Men skulle man vara tre stycken som lyfter frågan och stöder 



  

  651 

varandra i argumentationen så blir det svårt för medlemsstaterna att ig-

norera frågan på samma sätt som man gör i dagsläget. Skulle inte det 

vara en utgångspunkt, om vi vill nå framgång i framtiden, att vi skulle 

jobba alla tre gemensamt? 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Ja, ltl Axel Jonsson har naturligtvis rätt. Det skulle 

vara mycket bättre om man skulle hitta en gemensam plattform. Men 

enligt mina egna erfarenheter och det som vi har hört i samband med 

det här meddelandet så är ju inte Grönland riktigt för ett fullvärdigt 

medlemskap i det nordiska samarbetet. När vi tidigare har varit med och 

diskuterat sådana frågor på det nordiska planet så har Grönland haft en 

tveksamhet om vilken nytta de skulle ha att ytterligare höja positioner-

na. 

Kanske vi måste titta på nya vägar? Frågan är om ett associerat med-

lemskap skulle vara ett alternativ. Det är något som används inom folk-

rätten som ett sätt att knyta sig närmare en internationell organisation 

utan att vara fullvärdig medlem. Det skulle, enligt min mening, betyder 

att man skulle få ha en ordinarie representation i presidiet och det är en 

mycket viktig post. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

I praktiken kan man åtminstone säga att vi har associerat medlemskap i 

dagsläget i och med att vi inte har rösträtt åtminstone om man ser till 

ministerrådet. Men vi är ändå med i bakgrunden, informerar oss och 

finns på plats. Även om vi inte har ett formellt associerat medlemskap så 

har vi det i praktiken. Vi deltar i mångt och mycket i det nordiska sam-

arbetet. 

Jag förespråkar att Åland ska arbeta för ett självständigt medlemskap 

i Nordiska rådet på sikt. Vi borde diskutera den här frågan tillsammans 

med de övriga självstyrda områdena och göra gemensam sak. Om vi 

menar allvar med att vi vill hjälpa Färöarna att nå dit så det bästa vi kan 

göra är att stöda dem sida vid sida i den här strävan för att höja vår och 

Färöarnas ställning i det nordiska samarbetet. Delar inte utskottsordfö-

rande Jansson den synvinkeln? 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Ja, jag delar den visionen. Jag delar också den önskan om 

en gemensam nordisk strategi för autonomierna i den här frågan. Men 

vi märker, när man sätter sig ner runt bordet, att det finns lite olika in-

fallsvinklar. 

Om lagtinget ställer sig enhälligt bakom utskottsbetänkandet så finns 

också där stöd för Färöarnas ambitioner i den här frågan. Jag tycker 

också att det framgår av landskapsregeringens meddelande att de gör li-

kadant, de fortsätter att backa Färöarna och så mycket mer tror jag inte 

vi kan göra i det här skedet.  

Däremot finns det kanske skäl att ta initiativ till en lite större gemen-

sam konferens om det här. Förutom det här så finns det mycket annat 

gemensamt, så även på parlamentarisk nivå borde man få en större dis-

kussion tillsammans och även om själva autonomidelen som vi alla har 

att leva med i vardagen. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Nina Fellman, replik 

Fru talman! Jag vill tacka utskottet för behandlingen och de intressanta 

diskussionerna. Jag hoppas att den diskussion som har förekommit till 

följd av det här meddelandet har visat på de väldigt stora möjligheterna 

som finns inom den ram som vi redan har i Nordiska rådet. Gränserna 

för var Åland kan medverka och åstadkomma är inte på något sätt 

nådda. Genom vår egen aktivitet har vi fortfarande möjligheter att lyfta 

frågor på en massa olika plan.  

Jag vill också understryka att det stöd till Färöarna som många har 

frågat efter har getts på alla plan under hela den process som Färöarna 

har drivit den och senast under Nordiska rådets session i Köpenhamn. 

Väggen kommer ju emot vid det faktum att de fem länderna säger nej. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack för det, ministern. Jag blev faktiskt lite förvånad när jag fick reda 

på att samtliga fem ordinarie medlemmar, vi andra är associerade, ge-

mensamt avfärdade det här. Det här betyder väl nog att det finns en oro 

hos statsrepresentanterna i Köpenhamn, Oslo och Stockholm att man 

rubbar röstbalansen inom rådet och tycker att den egna positionen ur-

holkas. Här har vi en gemensam utmaning. 

Vi önskar landskapsregeringen lycka till när det gäller möjligheten att 

stärka inflytande enligt dagens modell.  

För mig personligen är förhoppningen att där det finns hinder för 

Åland att vara med, bl.a. i styrelsearbete i olika forsknings- och andra 

institutioner, att landskapsregeringen lägger in kraft att få bort hinder 

och få stadganden ändrade så det är möjligt att vara representerad om 

man så önskar.  

Minister Nina Fellman, replik 

Det är precis så som vi avser att arbeta; gå in på de områden där vi ser 

en reell möjlighet och en praktisk nytta för Åland att höja profilen. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Lycka till med det! 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Britt Lundberg  

Fru talman! Det är oerhört intressant att följa och få vara en del av Färöarnas 

ambitioner att nå ett fullvärdigt medlemskap i det nordiska samarbetet. 

Färöarna är ju, i varje fall ur vårt perspektiv vänt mot Island och framförallt 

USA och i de yttre kanterna av Norden och ändå är folket, oavsett hur man 

ser på självständighetsfrågan, fullständigt uppbackande bakom den färöiske 

regeringens anhållan.  

Färöarna anhåller för fjärde gången om att bli fullvärdig medlem och en av 

gångerna har anhållan haft Danmarks statsminister Anker Jörgensen som 

första undertecknare för ett antal år sedan.  
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Ålands läge är annorlunda – helt beroende av det nordiska samarbetet och 

de bilaterala samarbetena med de nordiska länderna. Inom utbildning, han-

del, jämställdhet inom många områden har vi allt att tacka våra nordiska 

samarbetspartner för.  

Åland har inga ambitioner just nu att anhålla om fullvärdigt medlemskap 

men det är bra att utskottet lyfter fram de brister som regeringens med-

delande har. Att det är problemorienterat istället för att visa på möjligheterna 

för att sedan mer sakligt kunna värdera nytta mot ekonomi.  

Diskussion har förekommit här om den högsta posten inom det nordiska 

samarbetet, att vara medlem i presidiet. Nu har vi det tack vare att mitten-

gruppen har valt en bra kombination i sitt team i presidiet och det fortsätter 

nästa år tack vare det Nordiska rådets presidentskap. Men sedan har vi inga 

garantier för hur det blir efter det. Det är en viktig poäng att tänka på, att vi 

inte har någon säkerställd plats och någon säkerställd ingång till olika posit-

ioner.  

Det har också i debatten framkommit en del felaktigheter som även vore 

bra om utskottet rättade till, bl. a. har det presenterats enorma summor och 

felaktigheter kring den årliga prisgalan. Galan finansieras centralt från Kö-

penhamn inte från det medlemsland som arrangerar den årliga sessionen. 

Om man inte väljer att ha något väldigt extra och utöver, då får man stå för 

det själv, men det som i grunden krävs av en gala betalas från Köpenhamn. 

Det är detaljer. 

Det som jag tycker vore väldigt viktigt att fundera kring i ett meddelande 

om fullvärdigt medlemskap är vår självstyrelse. Det finns ju en problematik i 

att endast stater hittills får vara fullvärdiga medlemmar i Nordiska rådet - 

som tydligen samarbetsministrarna har kommit fram till - trots att vi har 

egen behörighet som inte är delegerad från någon stat och som dessutom 

sammanfaller rätt exakt med det som Nordiska rådet arbetar med.  

Det andra som vore intressant är en analys av vad det nordiska samarbetet 

betyder och har betytt för Åland och för Norden när det gäller det svenska 

språket.  

Nu är det här är ett meddelande om den här regeringens politik. Det kom-

mer säkert flera meddelanden och nya regeringen i framtiden som kanske är 

mer möjlighetsinriktade och mera engagerade. Tills dess är det viktigaste att 

vi fokuserar på att i varje uppdrag som vi ålänningar har, politiker som tjäns-

temän, fokuserar på vad vi innehållsmässigt kan få ut av det nordiska samar-

betet för att på bästa sätt få vardagen och livet att fungera för ålänningarna 

och nordborna. För detta behövs inte något fullvärdigt medlemskap. Det är 

väldigt mycket som vi kan göra här i lagtinget och som man kan göra genom 

kontakter för att få en bra lösning till stånd. En sådan lösning diskuterade vi 

just under senaste lagstiftning. Det är ett tillfälle vi borde gripa för att bort 

gränshinder inom Norden för att få en bättre rörlighet och att det ska bli lät-

tare för ålänningar som studerar och tar sin examen någon annanstans att bli 

behöriga här hemma.  

Det finns många tillfällen att ta tillvara den nordiska nyttan. Det är i alla 

fall till syvende och sist det allra viktigast att vi får en bra vardag och ett bra 

liv för ålänningarna och för nordborna. Tack för ordet. 
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Ltl Mikael Staffans 

Tack, fru talman! Jag tycker att materialet som vi har tagit fram som underlag 

för vår ställning i Nordiska rådet är väldigt bra.  

Utskottet konstaterade att tidpunkten just nu inte är rätt för att söka ett 

fullvärdigt medlemskap, men vi har ett väldigt bra underlag för en framtida 

diskussion. Vi utestänger inte några möjligheter i framtiden.  

Som ltl Lundberg påpekade så har vi bara vid ett fåtal tillfällen haft le-

dande befattningar i Nordiska rådet, men vi har ändå lyckats komma så här 

långt med vårt arbete inom Nordiska rådet.  

Jag ser inte några bekymmer med att vi ska tappa fart eller liknande. Jag 

ser fram emot ett fortsatt gott arbetet i det Nordiska rådet.  

Talmannen 

Diskussion är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motivering-

en. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd. 

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Föredras 

11 Sämre service för nya ålänningar 

Ltl Harry Janssons skriftliga fråga SF 2/2016-2017 

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 Fellman. Ordet ges först till lagtingsledamoten Harry 

Jansson. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, fru talman! Migrationsverket hanterar samtliga tillståndsärenden för 

utlänningar fr.o.m. 1.1.2017 även för Ålands del och här bosatta uppmanas att 

vända sig till Åbo eller invänta den tidpunkt då verkets representant kan ge 

service i Mariehamn. Här bosatta personer drabbas av försämrad service till 

men för både dem själva och den åländska arbetsgivaren. 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-

rande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Hur avser re-

geringen att motverka att servicen till utlänningar bosatta på Åland försämras 

till följd av att handläggningen av tillståndsärenden flyttas till Finland fr.o.m. 

1.1.2017? 

Minister Nina Fellman 

Talman! Till följd av den stora flyktingströmmen som kom till Finland 2015-

2016 så antog Finlands riksdag i juni 2016 en ändring av utlänningslagen 

som bl.a. innebär att vissa av migrationsverkets uppgifter som tidigare har 

utförts av polisen och gränsbevakningsväsendet nu överförs till migrations-

verket. 
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För Ålands del innebär det helt riktigt att polisen på Åland från och med 

den 1 januari 2017 inte längre behandlar tillståndsärenden för utlänningar 

bosatta på Åland. 

Man kan konstatera att Åland fram tills nu har haft en väldigt god service-

nivå. Man har betjänat kunder på plats genom en heltidstjänst, kunderna har 

fått en väldigt god och snabb service och kunskapen om tillståndsfrågorna 

har varit väldigt uppdaterad. Under 2015 hanterades 314 ärenden på Åland. 

Totalt i hela landet var antalet ärenden cirka 60 000. 

I och med lagändringen går riket inför en modell där man samlar alla 

ärenden hos en sakkunnig myndighet, migrationsverket. När flyktingström-

men tilltog så insåg man att kunskaperna inte var lika bra på alla ställen där 

ärenden hanterades. På det här sättet vill migrationsverket säkerställa att 

kompetensen och kunskapen finns, samtidigt som man genomför åtgärder 

för att rationalisera och effektivera hanteringen så långt som möjligt, fram-

förallt genom en ökad digitalisering. 

Från om med den 1 januari 2017 ska det finnas nio kontor i hela landet för 

att betjäna alla kunder. De nio orterna är valda för att hela landet ska vara 

täckt, de ska framförallt betjäna tätorterna där de flesta inflyttade finns och 

man ska ha goda förbindelser. 

Landskapsregeringen har under våren gett två utlåtanden i frågan; den 2 

februari och den 23 mars. Vid båda tillfällena har vi betonat vikten av service 

på plats på Åland samt att servicen ska ges på svenska. För Åland är det här 

en väldigt viktig fråga eftersom vi har en stor inflyttad befolkning, en stor an-

del utländsk arbetskraft och vi har också ett behov av flera. 

Landskapsregeringen träffade även i maj en delegation från migrations-

verket och framförde samma synpunkter. Dessutom samarbetar landskapsre-

geringen med riksdagsledamoten Löfström för att få in ett yttrande i frågan 

till riksdagens förvaltningsutskott. Ett skriftligt utlåtande lämnades i juni och 

noterades i utskottet. 

Från början hade migrationsverket för avsikt att överhuvudtaget inte ha 

verksamhet på Åland, utan att alla utlänningsärenden skulle hanteras i Åbo 

och man skulle vara tvungen att åka dit. Som ett resultat av landskapsrege-

ringens arbete i frågan har migrationsverket erbjudit möjligheten att utlokali-

sera en tjänsteman till Åland, med start i februari 2017, för att betjäna kunder 

mot tidsbeställning. Till att börja med kommer migrationsverket att finnas 

här varannan månad. Migrationsverket har indikerat att om behovet visar sig 

vara större än man tänkt sig kan besöken ske oftare. 

Här kan man understryka att Åland är den enda orten i Finland, förutom 

dessa nio kontor, där en tjänsteman kommer på besök. Det finns delar av 

landet där vägen till ett av migrationsverkets kontor blir betydligt längre i tid 

och avstånd än vad blir för Åland. 

Det är dock ingen tvekan om att servicenivån på Åland bli sämre på det här 

sättet. Det här är inte en lagstiftning som vi har valt och det är en utveckling 

som vi inte tycker att bra. Men vi kommer att fortsätta att jobba för att hante-

ringen blir så bra som möjligt.  

Migrationsverket har fattat beslut att ha sitt kontor i ämbetshuset, men vi 

kommer att fortsätta att i dialog med informationskontoret kompassen se 

huruvida man kan stå till tjänst med rådgivning och hjälp med tidsbokningar 

och annat för de inflyttade som kan tänkas ha problem. 
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Vi strävar också efter att upprätthålla en god kontakt med migrationsver-

kets tjänstemän. De två tjänstemän från migrationsverket som kommer att ha 

hand om de här frågorna är svenskspråkiga. Vi har goda förhoppningar att 

också den viktiga språkfrågan kommer att bli löst. 

Vi kommer att följa den här frågan väldigt nära. Tack. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, talman! Tack ministern för mycket fullödigt svar. Orsaken till att jag 

överhuvudtaget ställer denna fråga är att jag tycker att det är viktigt att den 

här saken uppmärksammas. Jag har ju följt skriftväxlingen med migrations-

verket eller snarare den process som har lett fram till den nya försämrade 

servicen från årsskiftet. Jag hoppas att media kommer att berätta om det här. 

Jag hoppas att Ålands näringsliv med flera verkligen försöker få ut informat-

ionen. Nog är det ju en märkbar försämring av den dagliga servicen om vi 

tänker på att inom Ålands polismyndighet har det funnits en person som på 

heltid har haft hand om det här arbetet och servat. Som ministern redogjorde 

för så är det 300 ärenden årligen. Nu plötsligt blir det frågan om varannan 

månad. Den tidpunkten, den dagen, hoppas man verkligen att de utlänningar 

vi har här på Åland, våra nya ålänningar, har tid och passligt så att de inte är 

sjuka eller på arbetsresor. Tänk att man tvingas sätta sig på Åbobåten med ett 

dygns resa för ett tillståndsärende som tidigare kunde ha handlagts på några 

minuter här med hjälp av den teknik som har funnits, att man kan se till att 

handlingar finns hos myndigheterna på förhand. 

Detta är nog ett bakslag vad gäller statlig service på Åland. Man slås återi-

gen av tanken om det är någon sannfinländare som har hittat på det här. Att 

det ska vara så svårt som möjligt att man som utländsk medborgare i Finland 

ska få tillgång till service. Det är ju nästan otroligt, det handlar trots allt inte 

om raketforskning. Det handlar om att handlägga de människor som redan 

bor i landet. Det handlar inte om att ta ställning till asyl och annan tillstånds-

prövning som sköts. Det är nog beklagligt. 

Förutom behovet av uppmärksamhet och att fler känner till det så om man 

ser hur den statliga närvaron på Åland har minskat så är det en radikal för-

ändring. När det gäller statlig minskad närvaro på Åland så är en politiker 

som tycker att det är en fördel, men det är ju inte en fördel när det har skett 

på det här sättet. Det har inte skett utgående ifrån åländskt önskemål. Det 

har skett inom något behov av att centralisera och därmed försämra servicen 

för ålänningarna. 

Jag bad landshövdingen att berätta för mig vad som har hänt. Han har 

meddelat att under de senaste 17 åren har de statligt anställda på Åland 

minskat från 320 till 173 personer. Det är en dramatisk försämring av när-

varo av statliga arbeten på Åland och det är till nackdel för samhällsekono-

min, men framförallt till de delar det bygger på centralisering så är det inte 

bra för Åland. 

Minister Nina Fellman 

Tack, fru talman! Jag kan bara hålla med. Det är beklagligt att den här för-

sämringen drabbar ålänningarna. Den drabbar dessvärre också hela landet 

när polismyndigheterna blir av med den här möjligheten. 

Det är utmanande för det åländska samhället. De åtgärder som vi vidtar, 

förutom att hålla dialogen öppen med migrationsverket och jobba för att de 
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ska komma så ofta som möjligt, så är att informera våra inflyttare om möjlig-

heter och ge den hjälp som kan behövas för tidsbokningar. Sådana frågor som 

kanske mera handlar om informationen än om myndighetsutövning kan 

kompassen ge svar på. 

Digitaliseringen är den andra möjligheten. Migrationsverkets ambition är 

att mycket av det som tidigare har skötts över disk ska kunna skötas digitalt 

och dit är samhället på väg också på många andra områden. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, fru talman! Jag hoppas verkligen att landskapsregeringen följer med 

det här. Om man tänker på våra nya ålänningar, deras bakgrund och de 

kommer till vårt örike och så dyker den här typen av tillståndsärenden upp, 

och vi måste berätta att de måste vänta ett par månader här till nästa träff. De 

har ju ett behov av att hela tiden diskutera vad som händer. De har behov av 

att ha personlig kontakt som vi alla andra. Nog blir man orolig över hur det 

här ska fungera. De har kanske trott att vi är ett helhetsfungerande samhälle. 

Vi blir ju inte det efter den här reformen. 

Jag hoppas att landskapsregeringen verkligen följer med det här. Om man 

tycker att det här inte fungerar så måste man helt enkelt utgå ifrån Ålands 

särställning och yrka på en förändring. Då är frågan om det går via överens-

kommelseförordning eller något annat för att se till att man återskapar en 

fullvärdig service här på Åland till den här delen. Tack. 

Minister Nina Fellman 

Som jag sade så är vår ambition naturligtvis att följa frågan så nära som möj-

ligt och se till att möjligheterna för nya ålänningar är så goda som möjligt. 

Om det visar sig omöjligt så måste vi vidta åtgärder. 

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

För kännedom 

12 Ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om bostadsbidrag 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 6/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 8/2016-2017 

13 Förslag till budget för landskapet Åland 2017 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 5/2016-2017 
Landskapsregeringen budgetförslag BF 1/2016-2017 
Budgetmotioner BM 1-48/2016-2017 

Ärendena upptas till behandling vid nästa plenum. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls i morgon torsdag 15 december kl. 09.30. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 

Upprop. 28 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamoten Fredrik Fredlund anmäler om ledighet från dagens plenum på 

grund av sjukdom.  

Lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm anmäler om ledighet från dagens plenum på 

grund av kommunstyrelsemöte i Kumlinge.  

Antecknas. 

Första behandling 

1 Ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om bostadsbidrag 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 6/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 8/2016-2017 

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

kandet. 

Diskussion. 

Ltl Tage Silander 

Herr talman! Finans- och näringsutskottet har behandlat landskapsregering-

ens lagförslag nr 8/2016-2017 gällande ”Ändring av landskapslagen om till-

lämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag”. 

Herr talman! Landskapet tillämpar blankettlagstiftning när det gäller lag-

stiftning om allmänt bostadsbidrag. I riket har man nu ändrat sin lagstift-

ning, för det första så att de studerande som studerar i Finland ska omfattas 

av det allmänna bostadsbidraget istället för att som hittills få bostadstillägg 

till studiestödet, och för det andra har man, för att finansiera de extra kost-

nader som överföringen innebär, kombinerat med uppställda sparmål, bland 

annat stadgat att de maximala boendekostnaderna i beräkningen av nivån på 

bostadsbidraget sänks med fem procent.  

Ändringen av rikslagen kommer att träda ikraft den 1 augusti 2017, dock så 

att stadgandet gällande sänkningen av de maximala boendekostnaderna trä-

der ikraft redan den 1 januari 2017. 
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Landskapsregeringen har för sin del ansett att de studerande på Åland 

fortsättningsvis ska omfattas av systemet med bostadstillägg till studiestödet, 

och avser därför att vidta lagstiftningsåtgärder så att den i rikslagen stadgade 

ändringen inte träder ikraft på Åland, en ändringsåtgärd som tidsmässigt bör 

ske under första halvåret 2017. 

Därtill har landskapsregeringen föreslagit att nivån på de maximala boen-

dekostnaderna inte ska sänkas. Lagförändringen har en direkt koppling till 

budgeten för år 2017 varför ändringen kan ske i form av en s.k. budgetlag, 

vilket gör att lagförändringen kan verkställas i skyndsam ordning så att lagen 

till den delen kan träda ikraft vid samma tidpunkt som den ändrade riksla-

gen, dvs. den 1 januari 2017. 

Eftersom det här förslaget till lagförändring är mycket färskt och därtill 

brådskande kan det i det här sammanhanget vara skäl att också betona vikten 

av att landskapsregeringen noggrant bevakar förändringar i rikslagstiftningen 

på de områden där landskapet har gått in för blankettlagstiftning. Även om 

just det här ärendet kunde hanteras på ett tillfredsställande sätt kan risken 

för misstag i berednings- och behandlingsskedet uppstå vid alltför stor 

brådska.  

I debatten när ärendet presenterades ställdes frågan om hur många hus-

håll som erhåller bostadsbidrag, och svaret på den frågan var 491 hushåll. 

Därtill frågades hur det antalet står sig i jämförelse med situationen i Fin-

land. 

Enligt Folkpensionsanstaltens bostadsbidragsstatistik för år 2015 kan man 

bland annat utläsa följande uppgifter som kan belysa situationen något. 

– 454 åländska hushåll erhåller allmänt bostadsbidrag, och man fick i ge-

nomsnitt 326 euro i bostadsbidrag per månad. I hela landet fick 246 357 hus-

håll allmänt bostadsbidrag, och man fick i genomsnitt 330 euro i bostadsbi-

drag per månad. 

– 941 invånare hörde till de hushåll som fick allmänt bostadsbidrag, vilket 

innebär 4,1 procent av befolkningen, där man räknar med alla 0-64 åringar. I 

hela landet hörde 461 004 invånare till de hushåll som fick allmänt bostads-

bidrag, vilket innebär att 10,6 procent av befolkningen erhöll bostadsbidrag.  

– På Åland utbetalades 1 732 000 euro i allmänt bostadsstöd, vilket inne-

bär 76 euro per person utslaget på alla 0-64 åringar. I hela landet betalade 

man ut 917 620 000 euro i allmänt bostadsbidrag, vilket innebär 210 euro per 

person utslaget på alla 0-64 åringar. 

Detta för att i någon mån belysa de frågeställningar som berördes här i 

plenum då ärendet presenterades. 

Ett par tekniska justeringar har gjorts i utskottsbehandlingen, dels så att 

ordet allmänt har tillförts så att benämningen på lagen istället blir allmänt 

bostadsbidrag, dels så att det nya 20:e momentet i 3 § förses med ett datum-

tillägg så att bestämmelsen i rikslagens 10 § ska tillämpas på Åland i den ly-

delse den har i lagen om allmänt bostadsbidrag den 31 december 2016. 

Herr talman! Finans- och näringsutskottet föreslår att lagförslaget antas 

med nämnda ändringarna av teknisk natur. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack, talman! I likhet med utskottets ordförande vill jag understryka land-

skapsregeringens ansvar vad gäller blankettlagstiftningen och att man verkli-

gen har kontroll på vad som händer på rikssidan. Det är speciellt viktigt när 
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det gäller sociala stöd, eftersom de sociala stöden utbetalas till dem som för 

tillfället är svagast här i samhället. 

Som saken här hanterades så fick vi information i lagtinget att det var via 

ett pressmeddelande som man noterade att det var förändringar på gång. Se-

dan har landskapsregeringen i brådskande ordning skrivit ihop ett lagförslag 

som utskottet delvis har gjort vissa justeringar i, som utskottets ordförande 

sade. 

Jag och centern efterlyser en långsiktig plan från landskapsregeringen vad 

gäller de sociala stöden. Vilken politik avser landskapsregeringen att föra de 

närmaste åren? Detta vill vi veta dels med beaktande av att det är ett stort 

lagförslag på gång på finska sidan och dels att finans- och näringsutskottet i 

ett annat sammanhang fått information om komplexiteten vad gäller social 

lagstiftning. Vi har också ett ekonomiskt läge, som landskapsregeringen bru-

kar påtala allt som oftast, och det gör att det måste finnas en långsiktighet, 

speciellt vad gäller de sociala stöden så att ålänningarna ska veta vad de kan 

förvänta sig. 

Jag hoppas verkligen att landskapsregeringen kan ta sig den tiden och göra 

en långsiktig planering av vad man de facto vill när det gäller stöd till en-

skilda medborgare. Tack. 

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning av 

lagen om bostadsbidrag för godkännande. Lagförslaget är godkänt.  

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

Enda behandling 

2 Förslag till budget för landskapet Åland 2017 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 5/2016-2017 
Landskapsregeringen budgetförslag BF 1/2016-2017 
BM 1-48/2016-2017 

Först tillåts diskussion. Detaljbehandlingen vidtar vid plenum den 19 december 2016. 

Diskussion. 

Ltl Tage Silander 

Herr talman! Finans- och näringsutskottet har behandlat landskapsregering-

ens budgetförslag nr 1/2016-2017 gällande år 2017. 

Herr talman! Det är inte förnuftigt att låta landskapets ekonomi långsik-

tigt, år efter år, belastas av negativa ekonomiska verksamhetsresultat. Det vill 

ingen av oss, vare sig man företräder regeringspartier eller opposition. Mål-

sättningen måste givetvis vara att inte över tid förbruka mer resurser än vad 

som finns att tillgå, utgående från nuvarande resurser eller från nya resurser 

som eventuellt kan skapas. Det här har konstaterats många gånger tidigare, 

bland annat i samband med behandlingen av budgeten för år 2016. 

I regeringsprogrammet redogörs för övrigt för målsättningarna gällande 

den ekonomiska utvecklingen. 

Den första punkten om ekonomin i regeringsprogrammet stadgar om att 

trenden med ett växande negativt årsbidrag och resultat ska brytas. Enligt 

denna första punkt på åtgärdslistan är vi således nöjda med ett negativt års-
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bidrag och resultat bara det inte förvärras. Men målsättningen, som också 

anges i regeringsprogrammet, är att inom några år kunna leverera ett eko-

nomiskt resultat som till och med ska ge möjlighet att bygga upp en lämpligt 

stor utjämnande buffert för kommande behov. 

Som bekant budgeterades årsbidraget för år 2016 till minus 6,2 miljoner 

euro och resultatet till minus 17,6 miljoner euro, detta alltså före de extraor-

dinära poster som härrör från uppvärderingen av fastigheter som gjordes i 

samband med inrättandet av fastighetsverket.  

Efter inbesparingar och påspädningar som gjordes i samband med första 

och andra tilläggsbudgeten för år 2016 är såväl det budgeterade årsbidraget 

som det budgeterade resultatet på samma nivå som före budgetändringarna. 

För 2017 budgeteras nu ett årsbidrag på 18,1 miljoner euro och ett resultat 

på minus 12,1 miljoner euro, före extraordinära poster. 

Det finns åtminstone två poster i uppställningen som man kan anföra syn-

punkter på när man vill göra jämförelser av resultatuppgifterna för de två 

åren. 

Det ena synpunkten gäller skattegottgörelsen, som för år 2017 beräknas 

uppgå till 23 miljoner euro, vilket är 13,5 miljoner euro bättre än vad som har 

budgeterats för år 2016. 

Det har efter kontroll med sakkunniga visat sig vara oändligt svårt att pro-

gnostisera skattegottgörelsebeloppet för de kommande åren. Därför är det 

rimligt att man förhåller sig någorlunda försiktiga i värderingen av de kom-

mande intäkterna, och att vi när vi jämför resultaten för de två åren beaktar 

denna försiktighet. 

I utskottet har vikten av förbättrade prognosverktyg och -metoder diskute-

rats, och det är bra om landskapsregeringen tar sig an den här problematiken 

ytterligare för att om möjligt förbättra kunskapen om kommande inkomster. 

När vi sedermera lyckas prognostisera de kommande inkomsterna mera ex-

akt vågar vi också använda mer av de kommande inkomsterna i det så kallade 

uthålliga resultatet. Men inte före det. 

Den andra synpunkten är den investeringsreservering om 18 miljoner euro 

som har gjorts i budgeten för år 2017. Oavsett om man anser att dessa medel 

ska redovisas som man har gjort i budgeten eller inte, bör dessa reserverade 

medel i den här jämförelsen betraktas som en extraordinär kostnadspost som 

alltså inte av den anledningen ska tas med i jämförelsen. 

Om vi för jämförelsens skull tog med exempelvis 10 miljoner euro från 

skattegottgörelsen, istället för 23 miljoner som skattegottgörelsen enligt upp-

gift faktiskt blir, skulle årsbidraget som år 2016 budgeterats till minus 6,2 

miljoner euro öka till plus 5,1 miljoner euro för år 2017, vilket alltså är en för-

bättring om totalt 11,3 miljoner euro. Resultatet efter avskrivningar skulle 

därmed uppgå till minus 7,1 miljoner euro år 2017, mot minus 17,7 miljoner 

euro budgeterat för år 2016. Det här innebär en mera så att säga ”uthållig” re-

sultatförbättring på 10,6 miljoner euro, dock med en extra förstärkning av re-

sultatet med ytterligare 13 miljoner euro tack vare den förhållandevis stora 

skattegottgörelsen. 

Det här, herr talman, är en resultatförbättring på väg att uppnås, och den 

negativa långsiktiga trenden är förhoppningsvis bruten. Delmål ett i rege-

ringens handlingsprogram kan därmed så här långt sägas vara uppnådd.  

Däremot är det en bit kvar tills dess att det uthålliga årsbidraget är större 

än avskrivningarna, och en ännu större bit kvar tills det blir möjligt att skapa 
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en buffert för framtiden. Därför måste fortsatta inbesparings- eller effektivi-

tetsåtgärder vidtas, eller för all del utökade intäkter skapas eller förstås helst 

av allt både minskade kostnader och ökade intäkter. 

Möjligheterna att öka intäkterna, och därmed avräkningsgrunden i första 

hand och allt som hör samman med den, kräver ett större utrymme än vad 

jag nu har möjlighet att använda. Den särskilda problematik som landskapet 

nu står inför, där stora omvälvningar sker till följd av Finlands regerings nu-

varande politik, lämnar jag därhän, åtminstone för tillfället. 

Med den här informationen som bakgrund är det naturligt att utskottet har 

strävat till, och även har lyckats med, att undvika att för lagtinget föreslå yt-

terligare kostnader, som kunde ha försämrat resultatet, bland annat till följd 

av inlämnade budgetmotioner. 

Det finns förvisso många andra faktorer och politiska önskemål att hantera 

än just landskapets ekonomi. Men en god ekonomi är ändå den viktigaste fak-

torn av alla när det gäller att kunna garantera bra samhällsservice. 

Herr talman! I debatten här i plenisalen görs ibland skillnad på skillnad på 

s.k. mjuka respektive hårda värden. En i det här sammanhanget personlig re-

flektion är att dessa olika värdeord nästan alltid är intimt förknippade med 

varandra. Det finns oftast inget antingen eller. För att kunna ge bra sjukvård 

måste det finnas kompetent, omskött och välmotiverad personal, men även 

ändamålsenliga utrymmen och bra utrustning. För att så gott det går kunna 

undvika onödiga sjukhusvistelser överhuvudtaget till följd av olyckor bygger 

vi cykelvägar där det behövs och vi bygger om farliga trafikkorsningar. Om 

olyckan ändå händer och det är långt till sjukhuset är det viktigt att det finnas 

bra vägar och goda transportmöjligheter. För att nu ge några exempel. 

Herr talman! Utskottets majoritet har för sin del ansett att budgetförslaget 

är bra och välbalanserat, och till mycket stora delar har oppositionen samma 

uppfattning. 

Inför budgetbehandlingen har ett antal budgetmotioner inlämnats. I 

många fall finns i dessa budgetmotioner ingredienser som har tagits tillvara i 

utskottets betänkande, eller så har de redan konstaterats ingå i landskapsre-

geringens pågående eller planerade åtgärder. I flera fall har dock budgetmot-

ioner förkastats med motiveringen att de inte helt eller ens delvis går att för-

ena med landskapsregeringens nuvarande målsättningar och handlingsplan. 

När det gäller motiveringarna för olika ställningstaganden gällande budge-

ten kommer vid behov utskottets inställning att belysas ytterligare under den 

fortsatta debatten. Här kommer säkert mina utskottskolleger att komma med 

olika inlägg, och i olika sakfrågor kan vi vid behov ytterligare få klarläggan-

den av respektive minister.  

Slutligen, herr talman, vill jag rikta ett stort tack till mina kolleger i finans- 

och näringsutskottet. Det har varit några intensiva veckor med mycket hö-

randen och ingående diskussioner, men det har alltid skett i mycket god 

anda. 

Herr talman! Finans- och näringsutskottet önskar med detta lämna sitt be-

tänkande gällande ”Budget för landskapet Åland 2017” till lagtinget för fort-

satt behandling. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tak, talman! Tack för redogörelsen. Det är fint att höra att ni har hållit 

ingående diskussioner under några intensiva veckor. Dessvärre syns det 
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kanske inte så hemskt mycket i betänkandet, men möjligen stannade 

orden i rummet. 

Under den ekonomiska översikten noterar jag att man har ägnat 7 ra-

der åt världen, 22 rader åt Finland och 7 rader åt Åland. Sverige nämns 

överhuvudtaget inte alls. Jag undrar hur utskottet har resonerat? Ett be-

tänkande ska ju vara motiverat förslag till lagtingsbeslut. Är inte Sverige 

en rätt viktig marknad för Åland? Det är den första frågan. 

Utskottet har fört ett rätt ingående resonemang kring hur läget just 

nu är i Finland t.ex. när det gäller sysselsättningen. Man får reda på att 

arbetslöshetsgraden ska sjunka till 8,8 procent. Min andra fråga är; hur 

ser det ut på Åland, hade inte det varit ett ganska intressant ämne att 

diskutera när det gäller budgeten för vårt landskap? 

Ltl Tage Silander, replik 

Tack, herr talman! Ja, det har varit mycket diskussioner, mer än vad 

som står i betänkandet. Vi har inte heller ansett det viktigt att i antal ra-

der väga olika marknader. Vi har försökt notera det som vi har tyckt att 

har varit värdefullt att få fram som bakgrundsinformation, mera som en 

känsla för åt vilket håll vi är på väg än att i detalj diskutera alla ingående 

ingredienser. Vi kan bl.a. läsa om hur man förväntar sig att tillväxten i 

Finland ska se ut. Vi vet att sedan vi började diskutera har det kommit 

väldigt många olika uppgifter bl.a. Finlands Bank sade häromdagen att 

det skulle vara ytterligare lite bättre. Vi ville med några ord fästa upp-

märksamhet på vad vi tror att är på gång för att ge en bra bakgrund för 

betänkandet. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Jag måste ha uttryckt mig otydligt. Frågan var; är inte 

Sverige en väldigt viktig marknad som förtjänar ett omnämnande i bud-

getbetänkande från finans- och näringsutskottet?  

Fråga nummer två; hur ser det med arbetslöshetssituationen på 

Åland i detta nu? I min lilla värld så är det en av de allra viktigaste sa-

kerna vi har att hantera. Utskottsordförande undviker dels frågan och 

dels finns det inte med en rad nämnt i betänkandet hur sysselsättningen 

idag ser ut på Åland. 

Ltl Tage Silander, replik 

Herr talman! Jag undviker inte frågan, tiden tog slut och jag hann inte 

med riktigt.  

Svaret på den första frågan; Sverige är viktigt, man kunde absolut ha 

nämnt också Sverige, kanske också USA och Kina mer än vad vi har 

gjort men det valde vi att inte göra. Redogörelsen kunde ha gjorts myck-

et längre, det är sant. 

När det gäller arbetslösheten på Åland så är det ett känt faktum för 

alla lagtingsledamöter på vilken nivå den ungefär ligger, alltså 3-4 pro-

cent. Det som är mest oroande är kanske långtidsarbetslösheten som är 

lite för stor. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Tack även till utskottsordförande Silander och utskottet i 

sin helhet. Det är en form av maratonlopp som utskottet har presterat 

denna tid på året.  

Utskottsordförande uttryckte att man helst ska undvika negativa års-

resultat, vilket vi alla kan hålla med om. Vi behöver välbalanserade bud-

geter. Det är därför som vi från centergruppen har reagerat på den 

gjorda investeringsreserveringen som utskottsordförande också 

nämnde. Den som de facto ändrar ett positivt resultat på ungefär 5 mil-

joner till ett negativt på 12 miljoner. Jag vill ytterligare gärna en gång få 

utskottsordförandes bekräftelse på att det här är en extra ordinäre grej 

man gör som egentligen saknar stöd i gällande bokföringstekniska prin-

ciper. 

Ltl Tage Silander, replik 

Tack, talman! Också när det gäller den frågan har vi diskuterat med sak-

kunniga och inte funnit någon anledning att ändra på den bokföring 

som vi har gjort hittills. Det viktiga för mig och för utskottet har varit att 

kunna läsa av det verkliga resultatet. Därför har vi i den jämförelsen be-

aktat både den stora investeringsreservering som görs, där man minskar 

resultatet, men där vi också tagit hänsyn till den extra stora skattegott-

görelsen, som jag beskrev i mitt inledningsanförande. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Det är helt korrekt att man beaktar de inkomster som är aviserade, det 

kräver finansförvaltningslagen. Men finansförvaltningslagen kräver 

också att vi har en budget som återger den rätta situationen, de rätta in-

komster och utgifter som man i alla fall kan prognostisera. Det är därför 

som vi från centern motsätter oss det här sättet att budgetera. Vi tror 

faktiskt att det här är någonting som landskapsrevisorn kommer att slå 

ner på. Man kan inte förfara på det här viset. I den privata världen, för 

privata bolag, skulle det här naturligtvis vara totalt omöjligt att göra. 

Man kan inte belasta resultatet på det här sättet där man förvandlar ett 

överskott till ett negativt resultat. I strid med gällande regelverk så för-

väntar man sig nu att vi ska ha en reserveringsinvestering som bygger på 

lån. Vi vet alla att vi har vårt eget kapital och vi har det redan intecknat. 

Det här är en snurra som är lite beklaglig. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Tage Silander, replik 

Man kan redovisa det här på olika sätt. Att fastna i detta som en stor 

problematik så jag tycker inte att problemet är speciellt stort egentligen. 

Det viktiga är ju att vi vet hur siffrorna de facto ser ut.  

Näringslivet vill nog gärna göra precis samma sak men skattereglerna 

hindrar företagen att reservera på det här sättet. Näringslivet måste 

breda ut resultatet på en mängd år och det kommer regeringen också att 

göra i det här avseendet, har vi förvissat oss om. Det är inte så att av-
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skrivningarna på det här sättet undviks på de investeringar som man av-

ser att göra med de här investeringsreserveringarna. Så det är väldigt li-

ten skillnad i praktiken. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag är lite inne på samma sak. På det här sättet vilseleder 

man egentligen det åländska folket hur ekonomin är. 

Jag tar upp en annan sak. Centern har lagt fram en motion om att 

privatisera vägunderhållet. Utskottet skriver; ”man förkastar den med 

hänvisning till att nuvarande upplägg bedöms ändamålsenligt då to-

talkostnaderna enligt bedömningar inte kommer att bli lägre.” Kan fi-

nansutskottets ordförande och tillika moderat lagtingsledamot förklara 

för lagtinget varför han och utskottet anser att offentligt monopol inom 

vägunderhållet är att föredra framom ett privat och konkurrensutsatt 

vägunderhåll? 

Ltl Tage Silander, replik 

Tack, herr talman! Som moderat och som ordförande för finans- och nä-

ringsutskottet tycker jag att privatiseringar i princip är väldigt bra så 

länge de är lönsamma. Vi haft diskussioner i samband med hörandena 

och intrycket så här långt har varit att man inte kommer att kunna spara 

pengar på den här tänkta privatiseringen. Rätt eller fel? Den diskussion-

en kommer att fortsätta. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det förekom liknande diskussion då när dåvarande infra-

strukturminister Thörnroos gick in och jobbade för att skärgårdstrafiken 

skulle privatiseras. Det var ju ett mycket, mycket större paket och myck-

et mera omfattande. Resultat av detta var en besparing på 2-3 miljoner. 

Alla exempel runt omkring oss har visat att det blir rejäla besparingar 

genom att konkurrensutsätta vägunderhållet.  

Ni kunde ha ringt ett telefonsamtal till Gotland och fråga. På Gotland 

blev det direkt en besparing på 20-30 procent. I vårt fall skulle bespa-

ringen ha blivit 500 000 - 700 000 euro. Man kan ju inte veta förrän 

man har gjort det här. Men frågar man det offentliga monopolet så är 

det klart att de säger att det inte lönar sig. 

Ltl Tage Silander, replik 

Som jag sade i mitt förra inlägg så är säkert inte sista ordet sagt i den 

här frågan, men för närvarande är situationen den här. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Det var en liten sak som jag fäste mig när ordförande pre-

senterade utskottets betänkande. Jag kan inte citera det ordagrant, men 

ungefär att budgetmotionerna hade förkastats för att de var kostnads-
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drivande. Jag vill i så fall veta vilken av centerns budgetmotioner som är 

kostnadsdrivande?  

Ltl Tage Silander, replik 

Jag kanske uttryckte mig otydligt. Det som jag önskade säga var att vi 

inte har spätt på den lagda budgeten med nya kostnader, inte ens med 

tanke på de budgetmotioner som har inlämnats. För den skull var inte 

alla budgetmotioner, hur många det nu var, kostnadsdrivande.  

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Från centerns sida vill jag vara tydlig med att säga att av de budgetmot-

ioner som vi har lagt så är ingen kostnadsdrivande på något vis. Det är 

snarare en fråga om sänkning av kostnader och försök att privatisera för 

att därigenom ytterligare minska kostnaderna. 

Ltl Tage Silander, replik 

Tack för den upplysningen. Det är någonting som var och en av oss kan 

bedöma utgående från att läsa budgetmotionerna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Jag ställer en lite annorlunda fråga till utskottsordförande 

Silander. Vilken typ av frågeställningar anser ordförande för finans- och 

näringsutskottet att man ska ta upp i budgeten för respektive år? Vilken 

nivå ska det vara? Jag måste motivera bakgrunden till varför jag frågar 

det. Jag och alla andra har läst den här budgeten. Vi har trott att vi har 

tagit beslut och att vi kan debattera landskapets ekonomi och vilka kon-

sekvenser det får för landskapets innevånare.  

Nu läste jag för någon dag sedan att landskapsregeringen genom be-

slut har gjort Vårdö kommun till en landsbygdskommun och inte längre 

skärgårdskommun i skärgårdstrafikens avseende. Det kommer att ha 

stor betydelse både för näringslivet och för regionalpolitiken. Jag läste 

också att man kommer att likställa skärgårdsborna när det gäller årskor-

tet. Skärgårdsborna likställs med mariehamnare och alla övriga ålän-

ningar. Det här är saker som faktiskt har ganska stor ekonomisk bety-

delse, men det finns ingenting om detta i landskapets budget. Är det rätt 

sätt att budgetera och få en fungerande demokrati? 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Tage Silander, replik 

Herr talman! Jag vet inte om jag kan svarar på den frågan utan att gå 

igenom den lite mera ingående. Jag inser ju precis vad ltl Nordlund frå-

gar. Det vill säga hur mycket kan landskapsregeringen på egna vägar, 

utanför budgeten, styra och ställa? Hur stora förändringar kan det vara? 

Den frågan vill jag inte försöka svara på idag. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Jag kan förstå det, för det är en ganska svår frågeställning. 

Jag kan ändå ge några råd på vägen. Jag anser att om landskapsrege-
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ringen gör justeringar av avgifter i skärgårdstrafiken så är det helt okej. 

Men när man ändrar hela principen, att man likställer skärgårdsborna 

med övriga ålänningar när det gäller t.ex. årskort, då anser jag att detta 

är av den dignitet att det faktiskt bör föras till lagtinget i samband med 

budgeten och få det bekräftat hur en majoritet av lagtinget tycker.  

Jag nämner Vårdö och ändhamnsproblematiken för det är också en 

principiell fråga som har stora regionalpolitiska och framförallt närings-

politiska konsekvenser för t.ex. turistföretagare, och detta tar landskaps-

regeringen bara genom ett beslut. Om man jämför de sakerna med 

många andra små, små saker som vi har här i vår lunta på vårt bord så 

tycker jag att man gör en lite konstig prioritering. 

Ltl Tage Silander, replik 

Tack, herr talman! Till den delen tar jag åt mig ltl Nordlunds syn-

punkter. Vi får diskutera nivåerna fortsättningsvis och se om det är 

någonting som ska ändras härvidlag eller om det är bra som är. ”Point 

taken!” 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Vi vet att kvinnans euro är värd 80 cent. Det finns en 

klyfta mellan kvinnors och mäns löner och pensioner. Utskottet har valt 

att förkasta vår motion om att fondera medel för kunna åtgärda de löne-

orättvisor som under arbetets gång med arbetsvärdering kommer att bli 

synliga. Eftersom utskottet har förkastat vårt förslag med att fondera 

medel så hoppas jag att majoriteten här, företrädd av utskottets ordfö-

rande Tage Silander, kan berätta för oss hur man avser att hantera re-

sultatet av arbetsvärderingen och finansiera det? 

Ltl Tage Silander, replik 

Tack, herr talman! Nu är det inte nödvändigt att ha en driftsreservering 

som vi de facto inte gärna har i vår redovisning. Om vi ska göra allt rätt i 

fortsättningen så ska vi inte ens ha driftsreserveringar. Men det har 

egentligen ingen betydelse om man har en driftsreservering eller om 

man redovisar medlen på annat sätt. Har vi ett bra resultat av vår verk-

samhet och lyckas med det resultatet skapa ett eget kapital så finns 

pengarna antingen inom eget kapital eller, som i ltl Lundbergs förslag, i 

form av en driftsreservering. Men det har ingen betydelse för resurser 

finns ändå oavsett vilken rad i balansräkningen de finns på. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Om vi tar modell av pensionsfonden så är det ingen drifts-

reservering, utan man fonderar aktivt medel för att kunna betala ut för 

ett åtagande man har.  

Om landskapsregeringen håller fast vid att de inte själv vill ta ansvar 

för att det här ska genomföras under sin egen mandatperiod, utan det 

blir nästa regerings mandatperiod men i alla fall 2020, så får vi räkna 

med att vi ska ha 10 miljoner mera i lönekostnader för att utjämna lö-

neskillnaderna. Hittills har man hänvisat till kollektivavtalsförhandling-

arna vilka sker årligen och det var inte ett svar på min fråga. 
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När man inte vill fondera medel för detta, hur försäkrar regeringen, 

som avgår senast 2019, att det kommer att bli möjligt 2020 att rätta till 

löneorättvisorna?  

Ltl Tage Silander, replik 

Svaret, herr talman, är ungefär samma som i mitt förra svar, dvs. att 

pengarna finns oavsett vilken rad de är på. Det som kommer att ske är 

en utbetalning av högre lönekostnader inom kort, inom några år, det 

kommer att belasta det årets resultat och åren därefter och det tar man 

naturligtvis då. Om det sedan är 10 miljoner eller något annat belopp, 

det har jag inte någon bekräftad uppgift om. Kanske andra vet detta 

bättre än vad jag vet? 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Talman! Bästa lagting och åhörare, jag vill börja med att tacka utskottet för 

konstruktiva diskussioner mestadels av tiden. Det största tacket behöver gå 

till utskottets sekreterare. Det är ofrånkomligt att hans texter många gånger 

är något bättre än diskussionerna i utskottet. Så är det bara. 

Från centerns sida har vi lagt ett antal budgetmotioner. De har i den vidare 

processen resulterat i två reservationer; den ena rör svenska språket och den 

andra är en samlingsreservation med tolv olika rubriker. 

Reservationerna bygger på de budgetmotioner som vi har lagt, det är följd i 

färg. Det vi tyckte för några månader sedan, det tycker vi fortsättningsvis att 

är en klok politik och de frågorna vill vi driva vidare. 

Vi har också fått gehör för delar av det vi har önskat. Vi har varit tydliga 

med, vilket också landskapsregeringen har varit, att man bör överväga och se 

möjligheterna med en bolagisering av Högskolan på Åland. Vi har fått löfte 

om att en arbetsgrupp är tillsatt för att titta på vilka möjligheter det skulle 

kunna medföra. 

Det som också är speciellt glädjande för en som bor i landskapets östra del 

är skrivningarna om mediapolitik. ”Av budgetförslaget framgår att under 

2017 tas lagstiftning fram för en ny finansieringsmodell för Ålands radio 

och TV. Finansieringen ordnas genom en mediaavgift av skattenatur.” Det 

är helt enligt regeringens program. Vi skriver vidare; ”utskottet förutsätter 

att alla åländska hushåll har möjlighet att ta del av TV-utbud som man 

därmed är skyldig att betala för.” Speciellt i Brändöregionen är det problem 

med sändningarna som är väldigt dålig. 

Vi är också nöjda med att vi har fått in positiva skrivningar om så kallad 

Ålands juridik vid Högskolan på Åland. De jurister och andra högutbildade 

som har utbildat sig i Sverige eller någon annanstans ska ha möjlighet att få 

läsa åländsk juridik. Åtminstone är det en uppmaning till landskapsregering-

en att titta vidare på de möjligheterna. 

I den reservation som jag nu när närmast presenterar finns 12 rubriker, av 

dem kommer jag att presentera fyra här och nu som rör kommunerna, hälso- 

och sjukvården, konkurrensutsättning av det allmänna vägnätet och ÅMHM. 

Vad gäller kommunerna så skriver vi i vår budgetmotion: ”Landskapsrege-

ringen har med sitt agerande skapat stor osäkerhet inom det kommunala 

fältet. Efter att lagstiftningen kring kommunernas socialtjänst (KST) blev 



  

670 

klar har kommunerna arbetat intensivt för att skapa lösningar i enlighet 

med lagens anda. Innan den processen, som fortfarande fortgår, är klar 

meddelar landskapsregeringen att kommunerna skall sammanslås till ett 

okänt antal så kallade bärkraftiga enheter. Enheter vars gränser inte nöd-

vändigtvis sammanfaller med socialvårdsområdena. Samtidigt meddelar 

landskapsregeringen att Ålands omsorgsförbund inte kan inneha den ställ-

ning inom kommunernas socialtjänst som tidigare utlovats.”  

Därtill har vi ju kunnat följa med i pressen ytterligare och hört att även 

brand- och räddningsförbundet ska omstruktureras enligt landskapsrege-

ringens önskemål trots att det inte finns några indikationer på att det varken 

blir billigare eller bättre, men det verkar vara av underordnad betydelse. 

”Reformerna är varken substantiellt eller tidsmässigt synkroniserade och 

det ”överstatliga” agerande som landskapsregeringen ägnar sig åt kan 

närmast jämföras med Finlands agerande gentemot Åland”. Det senaste ex-

emplet såg vi här igår då Vårdö inte längre är en skärgårdskommun utan up-

penbarligen har blivit en landsbygdskommun utan att man har informerat 

Vårdö kommun eller fört en dialog. Samma sak gäller avgifterna inom skär-

gården. Man har inte fört en dialog med skärgårdskommunerna vilket tidi-

gare har varit brukligt. Landskapsregeringen har på ett överstatligt vis be-

stämt hur det ska vara och det får ni rätta er efter. 

”Landskapsregeringens reformiver är stark men rör tyvärr inte alls den 

egna verksamheten”. Som exempel vågar man inte, kan inte eller vill inte pri-

vatisera vägunderhållet. ”Istället läggs allt fokus på att reformera kommu-

nerna trots att kommunallagen stadgar att ”kommunerna fattar beslut om 

hur dess förvaltning skall organiseras med beaktande av bestämmelserna i 

denna lag”.” 

Därför aviserar jag redan här och nu att jag kommer att föra stycket som 

berör kommunerna i min reservation till omröstning. Det som är viktigt och 

som vi skriver är: ”Utskottet konstaterar att den förda regionalpolitiken har 

möjliggjort livskraftiga kommuner över hela Åland. Detta har skapat bär-

kraft och nyttig konkurrens mellan kommunerna och en starkt utvecklad 

närdemokrati. Den kommunala självstyrelsen är grundlagsskyddad och 

deltagandet i de kommunala valen högt. Engagemanget är starkt och sam-

hörigheten betydelsefull. Landskapsregeringen välkomnar kommunala ini-

tiativ till samarbeten och även samgåenden där kommunernas invånare 

finner det lämpligt. Landskapet Åland är resultatet av stark självstyrelse 

och lokala beslut och nödvändigheten att följa gällande rätt och rättssam-

hällets mest grundläggande principer”.  

Jag vill vara tydlig. Centern är inte emot kommunsammanslagningar. Cen-

tern är inte emot ett samgående. Däremot anser vi initiativen ska komma från 

kommunerna själva. Landskapsregeringen ska med sitt agerande möjliggöra 

ifall kommunerna vill gå samman. Det ska inte komma ovanifrån, överstat-

ligt, så att man med pekpinnar talar om hur andra ska formalisera sig. 

Nu går jag vidare till hälso- och sjukvården. Redan i fjol kände vi en viss 

oro över att kvartalsekonomi skulle komma in i det så viktiga för alla ålän-

ningar hälso- och sjukvårdsområdet. Vi skrev då en reservation. Med anled-

ning av att hälso- och sjukvården är så pass viktig så ville vi att landskapsre-

geringen i ett meddelande skulle återkomma till lagtinget och närmare besk-

riva sina intentioner. Detta meddelande skulle då lämnas före den landskaps-
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regeringen aviserade tilläggsbudgeten skulle föras till lagtinget vilket enligt 

uppgift torde vara under första halvan av 2016.  

Vi från centern vill hålla en långsiktighet och en hållbar hälso- och sjuk-

vård så regeringen skulle komma till lagtinget, tala om sina intentioner och 

därefter gå vidare i arbetet med tilläggsbudgeten. 

Istället valde landskapsregeringen att göra precis tvärtom. Tämligen 

snabbt valde landskapsregeringen helt enkelt att stänga ner en specialavdel-

ning, i det här fallet demensavdelningen 1A, utan att närmare ha gjort ana-

lyser vad det kan betyda. 

Vi skriver: ”Landskapsregeringen valde att helt nonchalera uppmaningen 

och istället helt sonika och med minimal beredning stänga en specialavdel-

ning utan att närmare ha analyserat konsekvenserna”.  

Sedan, bästa ledamöter, så kommer vi till ytterligare en intressant ingredi-

ens i det här. När landskapsregeringen förde budgeten till lagtinget så hade 

man redan stängt ner avdelningen. Det blir på det principiella planet ganska 

intressant. Det betyder att lagtinget nu blir en gummistämpel, eftersom man i 

budgeten skriver att ”man planerar att”, om man planerar att så är det någon-

ting som ske, men de facto hade det redan skett när budgeten fördes till lag-

tinget. Det är inte okej att göra så! Men det kanske hänger ihop med det age-

rande som landskapsregeringen har visat även i andra frågor. Vad vet jag? 

Jag aviserar redan här ett klämförslag kring hälso- och sjukvården. ”Under 

år 2017 görs en utredning kring hur demenssjukvården på Åland kan effek-

tiveras. Utredningen bör ha ett starkt klient- och patientfokus och involvera 

alla berörda aktörer i vårdkedjan såsom kommunerna och tredje sektorn. 

Vidare bör konsekvenserna av stängningen av specialavdelningen för de-

menssjuka analyseras både ur patient- och vårdperspektiv”. 

Jag går kort vidare med konkurrensutsättning av det allmänna vägnätet, 

som kollegan Runar Karlsson redan nämnde här. 

I det här fallet biter sig landskapsregeringen fast i de gamla strukturerna 

och vägrar att släppa taget. Man vågar inte ens göra en utredning. Finns det 

några löften som är gjorda åt någon som vi andra inte känner till? Vi är för-

vånade över den absoluta nej-inställningen som landskapsregeringen har. 

Det ska bli ett intressant att få en förklaring här idag, om någon kan ge en så-

dan? 

Avslutningsvis vill jag säga något om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyn-

dighet. Landskapsregeringen påtalar en inbesparing som helt enkelt gå ut på 

att man inte tillsätter en tjänst. Vilken tjänst är det som man inte tillsätter? 

Ja, man tillsätter inte den tjänsten som har övervakningsansvaret för hälso- 

och sjukvården. 

Bästa ledamöter, idag i landskapet Åland har vi bättre kontroll huruvida en 

ko har en gul markering i örat eller inte än vad vi har över hälso- och sjukvår-

den. Jag vill vara tydlig och säga att jag tror att vi har en bra hälso- och sjuk-

vård på Åland, jag tror att alla verkligen försöker göra sitt bästa. Men de facto 

så finns det ett lagstadgat krav på att det ska finnas en övervakning. Det 

kommer inte att finnas någon som helst övervakningen under 2017 såsom 

budgetförslaget nu ligger. Tack. 
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Minister Nina Fellman, replik 

Tack, talman! Efter att ha följt landskapspolitiken nära under en lång 

rad år så har jag vant mig vid att oppositionens budskap till regering ef-

ter regering är att ni gör för lite, ni jobbar inte på, kom med förslag! 

Nu lever vi en omvänd värld där det ledande oppositionspartiet 

Åländsk center gång på gång säger; ”gör ingenting, sluta, det kommer 

för mycket på en gång. Förlita er på att om förändringar ska ske på det 

kommunala fältet så ska det komma från kommunerna”.  

Det har inte kommit förändringar från kommunerna fast det har fun-

nits möjligheter i den lagstiftning som vi har till förändringar i kom-

munindelningen. Fast det i tio år har funnits möjlighet till en gemensam 

brand- och räddningsmyndighet så har man inte kommit till skott. Istäl-

let ska vi sitta som är rädda harar och väntar på att någonting annat ska 

hända, att någon annan ska agera och bara ägna oss åt sotereformen i 

riket istället för att förändra Åland. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Jag har svårigheter att visualisera en rädd hare och minister Fellman, så 

det stämmer ju inte alls.  

Vi från centerns sida har sagt att landskapsregeringen borde sätta lite 

krut på sin egen organisation och fundera på vad man kan göra där. Nu 

har landskapsregeringen ett väldigt stort intresse av att organisera upp 

det för andra som de facto inte ens har begärt att få någon hjälp med nå-

gon omorganisering.  

Minister Nina Fellman, replik 

Nu är det så att för en landskapsregering, lika som för en stat, så är hel-

heten, landskapet och dess utveckling, landskapsregeringens ansvar. 

Om man ser att förändringar inte sker som är nödvändiga och viktiga, 

såsom den här landskapsregeringen bedömer, så är det vårt ansvar att 

driva de förändringarna även om oppositionspartiet inte tycker att det 

är bra. Det finns ingenting i vår lagstiftning som säger att landskapet 

inte kan eller inte ska driva förändringar. Även Åländsk center har varit 

med och gjort sådana förändringar. Jag vet inte varför det nu skulle det 

bli omöjligt, olagligt eller grundlagstridigt? 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Det är alldeles sant att Åländsk center har varit med och 

drivit reformer, absolut! Med det som är utmärkande för Åländsk cen-

ters reformer är att vi har omstrukturerat i vår egen verksamhet. Det 

gjordes ändringar på nittiotalet inom Ålands hälso- och sjukvård under 

dåvarande lantrådet Roger Janssons, tror jag, ledning och centern var 

med. Vi hade reformer inom sjötrafikenheten. I första hand satte vi fo-

kus på våra egna verksamheter, inte andras och däri ligger skillnaden. 

Det känns lite som om landskapsregeringen inte vågar gå in och peta i 

sina egna myndigheter och komma med direktiv utan istället ger man 

sig på kommunerna, trots att man inte kan säga att det ska bli billigare 

eller bättre. Där skiljer sig ju svaren beroende på vilket parti man talar 
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med i landskapsregeringen. Talar man med moderat samling så har de 

åtminstone tidigare sagt att det blir billigare. Talar man med socialde-

mokraterna så har de sagt att inte blir billigare men det blir likvärdig 

service. Så det finns en del arbete kvar för landskapsregeringen att göra. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack, talman! Jag är glad att vi bara har två linjer från centern idag, det 

är en förbättring i förhållande till igår och det känns som en lättnad. 

Vtm Thörnroos noterade att landskapsregeringens reformiver är stark 

men berör inte den egna verksamheten. Därefter nämner vtm Thörnroos 

reformer inom den egna verksamheten, alltså ÅHS där landskapsrege-

ringen minskar driftramen med cirka 2 miljoner lägre tack vare om-

struktureringar, nya avgiftsgrunder. Det är förändring och det är för-

ändring av den egna verksamheten. Det är effektivering och samtidigt en 

reform som innebär att vi skyddar de mest utsatta grupperna i det 

åländska samhället. 

Jag lovar, det kommer mera förändringar under den här mandatperi-

oden både av landskapsregeringens egna verksamheter och av kommu-

nerna. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Jag förstår inte riktigt hur landskapsregeringen resonerar? Landskaps-

regeringen säger att det är en effektivering av ÅHS när man stänger ner 

en avdelning. Patienterna finns ju de facto kvar, de försvinner ingen-

stans, det är bara det att de får en sämre vård. Under hörandena fick vi 

också erfara att kvaliteten försämras för de som är svårast demenssjuka. 

Om det är effektivering att vi ska försämra för de som är svagast så är 

jag bara glad att jag inte behöver vara med i det reformarbetet. 

Minister Wille Valve, replik 

Jag ska spara lite tid genom att hänvisa till mitt inlägg i spörsmålsdebat-

ten där jag strukturerat räknade upp vilka förändringar i ÅHS som 

kommer, vilka som är effektiveringar och vilka som är kostnadsinbespa-

rande. I det anförande listade jag det och där finns flera andra saker. 

Vad sedan gäller vtm Thörnroos misstanke när det gällde stängningen 

av demensavdelningen så ställdes frågan i utskottet. Utskottet har berät-

tat offentligt i medierna att demensavdelningen har flyttat på grund av 

avloppsrör remont som också berör andra avdelningar. Det är inte kons-

tigare än så. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Nog måste man ju säga att argumenten börjar tryta när 

ansvarig minister börjar hänvisa till att man har bekymmer med avlop-

pen på ÅHS och därför stänger man ner en specialavdelning. Är det så vi 

ska säga till de anhöriga som ringer? Är det detta som vi ska säga till pa-

tienterna, att det är på grund av avloppen som vi stänger ner demensav-

delning och därför föregriper vi budgetprocessen i Ålands lagting? Jag 

tycker inte det är korrekt. Jag tycker inte ens att det är värdigt ett lagting 

att diskutera på det viset. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Vtm Thörnroos sade att centern inte är emot kommunsam-

manslagningar. Stämmer faktiskt det? Hur många gånger har vi inte 

hört här i salen att byalagsandan rivs sönder ifall kommunerna blir 

större? Hur många gånger har vi inte pratat om att vi är världsbäst på 

närdemokrati och att allt det spolieras ifall kommunerna blir större? Jag 

vill ha ett tydligt svar från vtm Thörnroos; anser centergruppen att 

Åland skulle må bra eller dåligt av en kommunstrukturreform?  

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack ledamoten för frågan. Det är inte centerns sju lagtingsledamöter 

som sitter i salen som ska tala hur kommunerna ska organisera sig. Vi 

anser att det är kommuninvånarna i respektive kommun - om de sedan 

är centerpartister, moderater eller liberaler - som ska komma med ini-

tiativet från fullmäktiges sida och tala om hur man vill ha det. Det är ju 

det som skiljer oss, vi vill ha ett underifrån perspektiv och ltl Ingrid Jo-

hansson som företräder regeringspartierna vill ha ett ovanifrån perspek-

tiv. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Den hållningen har centern och vtm Thörnroos framhållit många gånger 

och det har jag förstått att centern anser, men det var inte min fråga. Jag 

kan väl aldrig tänka mig att centergruppen i just den här frågan skulle 

sakna åsikt och det var den åsikten som jag efterfrågade. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Det är just här som kommunikationen mellan oss blir att hacka 

lite. Vi som sitter här och representerar centern i Ålands lagting anser 

att det är inte vi som ska bestämma. Vi för ett resonemang med respek-

tive kommun, vi för ett resonemang med kommunfolk. Det finns indi-

kationer på att kommunerna arbetar för samgåenden, de söker nya lös-

ningar. Min röst är lika mycket värd som Sara Petterssons i Hulta när 

det gäller kommunreform. Var och en ålänning ska få säga vad man vill 

till sitt fullmäktige. Man har ju valt ett fullmäktige på demokratisk väg 

för att de ska göra det som man tycker att är det bästa. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Vtm Thörnroos tog upp frågan om skärgårdskommun eller icke skär-

gårdskommun. Det hade varit intressant att höra argumenten för vad 

man ska uppfylla för att vara en skärgårdskommun. Är det bara var de 

avgiftsbelagda färjturerna har sin ändhamn eller finns det också några 

andra kriterier? Det skulle vara intressant att veta. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Indelningen av Åland i skärgårdskommuner, landskom-

muner och stad har en väldigt lång historia bakom sig. Man har alltid av 
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hävd räknat med att den kommun som inte har en fast förbindelse är en 

skärgårdskommun. Så har det tidigare varit. Tittar man på landskaps-

andelssystemet före det reviderades så var skärgårdskommunerna spe-

ciellt utmärkta. Efter revisionen av landskapsandelssystemet så tittade 

man mera på befolkningen per kvadratkilometer. 

Det som faktiskt skrämmer oss lite är när saker som har funnits i 

historien utan information, utan dialog och utan närmare utredning för-

ändras genom ett klubbslag i landskapsregeringen. Det kan väl ändå inte 

ltl Torsten Sundblom tycka att är god förvaltning? 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, talman! Jag skulle nog inte säga att skärgårdsstatusen förändras 

enbart genom det som jag förstår att är grunden till det som vicetal-

mannen sade, att avgiftbesluten har någonting med detta att göra. Man 

kan mycket väl vara en skärgårdskommun fast man inte har det röda 

årskortet. Det finns en logik i var de avgiftsbelagda färjturerna slutar 

och vilka som inte är avgiftsbelagda. För att vårdöborna ska ha ett rött 

årskort kanske det borde vara avgift på Töftöfärjan? Eller ska vi ta bort 

alla avgifter? Man borde resonera om detta lite bredare och inte bara dra 

på oppositionsväxeln för då går det ganska tungt. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Till den delen håller jag helt med ltl Torsten Sundblom. 

Det här borde diskuteras lite djupare också gärna här i Ålands lagting 

och inte bara tas med ett klubbslag i landskapsregeringen. Frågeställ-

ningar kring huruvida Vårdö ska vara skärgårdskommun eller inte kan 

man också koppla till näringslivet. Har man t.ex. gjort en näringslivs-

analys? Hur är det med Vårdös övernattningsenheter som brukar ta 

emot olika skolgrupper och andra som kommer den norra vägen? Hur 

kommer det här beslutet att påverka dem? Finns det några sådana ana-

lyser så skulle jag gärna ta del av dem. Jag tror att det här faktiskt har 

gått lite för hastigt för landskapsregeringen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Vtm Thörnroos och fler med henne i centern har om 

och om igen trummat ut budskapet att centern inte är emot kommun-

sammanslagningar och att det ska göras på basen av vad kommuninvå-

narna vill. Den undersökning som ÅSUB har gjort tidigare visar att en 

majoritet av ålänningarna vill ju de facto att vi ska avveckla tio kommu-

ner eller flera. Vi ska ha färre än fem kommuner, det är vad majoriteten 

av kommuninvånarna säger lokalt. Vad gör centern för att avveckla tio 

kommuner och få till stånd kommunsammanslagningar? Vtm Thörn-

roos sade ju centern gör det som folket vill lokalt. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Det låter lite otäckt faktiskt när ledamoten frågade vad 

centern tänker göra för att avveckla tio kommuner. Svaret är att där 

kommer nog centern inte att göra någonting vad gäller att aktivt av-

veckla kommunerna, såvida det inte kommer ett initiativ från respektive 
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styrelse eller fullmäktige att man vill att vi aktivt ska hjälpa till i en så-

dan process för då kommer vi naturligtvis att agera. Men vi tror inte på 

ovanifrån perspektivet som landskapsregeringen nu presenterar. Jag vet 

att ledamoten och jag har divigerande åsikter i den här frågan. Jag tror 

inte att vi kommer så mycket längre i det här debattinlägget. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Nu fick vi äntligen svar. Centern gör ingenting i 

kommunstrukturfrågan. 

Om man nu ska göra som centern vill, så när respektive kommun tar 

initiativ då ska man vara för en kommunsammanslagning. Vi säger att 

dessa 16 kommuner är numrerade. Kommun nummer 1 tycker att det 

bästa är att gå ihop med kommun nummer 3. Kommun nummer två 

tycker att det är bäst att gå ihop med kommun nummer 15. Detta kanske 

stämmer för var och en kommun, men det som är bäst för Åland kanske 

är en annan sak. Hur ska man se till Ålands bästa då om inte det görs 

här i Ålands lagting? Jag förstår inte hur centern tänker lösa det. Svaret 

måste alltså vara att centern är emot det som är bäst för Åland. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik  

Jag kan inte kommentera ltl Petri Carlssons slutsats närmare eftersom 

den är helt huvudlös, det går inte att komma ifrån. 

Jag tycker att man ska vara försiktig med att säga att centern inte dri-

ver politik eller att vi inte vill någonting. Vi vet klart och tydligt vad vi 

vill med kommunerna. Vi vill att kommunerna själva ska vara aktiva och 

tala om vad de tror att är det bästa. Om det sedan blir en lösning på en, 

två eller tre kommuner, det är en annan sak.  

Tittar man ur ett konkurrensmässigt perspektiv så har det visat sig 

väldigt gynnsamt för t.ex. Jomala att Jomala kommun och Mariehamns 

stad är två skilda kommuner. Jag tänker t.ex. på tillkomsten av Maxinge, 

skulle Jomala och Mariehamns stad ha varit en kommun så hade vi ald-

rig haft ett köpcenter i Jomala av den digniteten som vi har i dagsläget. 

Det finns också positiva saker med olika kommuner.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Vtm Thörnroos höll ett fantastiskt fint anförande som väl 

avspeglar centerns politik med maximal demokrati och där man vill för-

ändra till det bättre, inte till det sämre. Tack för det vtm Thörnroos! Det 

är så att jag nästan inte behöver gå upp själv och hålla ett anförande ef-

ter hennes anförande, men jag ska väl göra det. 

Vtm Thörnroos nämnde vägunderhållet och privatisering. I tilläggs-

budgeten i april i år sade utskottet att man i den ordinarie budgeten 

2017 skulle överväga en privatisering. Det har man nu gjort, och nu sä-

ger man nej till det trots att finansutskottets ordförande för en stund se-

dan sade att man ändå skulle överväga en privatisering. Så man blir litet 

fundersam. Var finns de nya tagen och handlingskraften? 
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Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Handlingskraften finns ju i att försöka krossa det 

åländska kommunalfältet och minska på närdemokratin. Där ligger fo-

kus för tillfället.  

Varför man är så otroligt rädd för att försöka sig på en privatisering 

av vägunderhållet kan jag nästan förstå. Man ska vara väldigt stark som 

politiker, tjänstemännen har många goda argument och det hade de 

också i samband med att vi skulle konkurrensutsätta sjötrafiken. Till 

den delen är det inte nytt.  

Det är väl bara att konstatera att moderat samling inte längre vill pri-

vatisera, utan man förespråkar den offentliga sektorn och att den kanske 

också gärna får växa lite. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Vi vet att den offentliga vägunderhållsenheten håller på att 

centraliseras. Man håller på att avveckla i Godby och utveckla i Möckelö, 

alldeles invid stadsgränsen. Det kan ju faktiskt vara en anledning till att 

man inte vill decentralisera för det skulle det definitivt göras om det 

skulle konkurrensutsättas. Då skulle massor med små företag ute på 

landsbygden få jobb i stället för den egna stora monopolverksamheten 

som nu allt mera håller på att etableras i Möckelö i och med att man ska 

bygga en tvätthall, vägstation eller vad det blir och den blir stationerad 

där. 

Igen, man vill avveckla glesbygden och man vill förstärka centralor-

ten, detta är också ett bevis på det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Den här regeringen vill verkligen utveckla Åland och 

skapa ett jämställt och likvärdigt samhälle. Centern påstår nu att det 

händer ytterligare för mycket. 

Den största kritiken som jag kunde uppfatta av vtm Veronica Thörn-

roos anförande var att man inte förändrar inom den egna förvaltningen. 

Det är mycket märkligt att just vtm Thörnroos lyfte fram den här kriti-

ken. Hon är mycket medveten om de enorma förändringar i förvalt-

ningsstrukturen som gjordes under regeringen Gunells tid när också 

centern satt med. Det görs hela tiden kontinuerliga förändringar inom 

organisationen. Vad kräver centern mera? Vi vet redan nu att vi har för 

mycket jobb inom förvaltningen och för få människor som kan göra job-

bet. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Jag vill lite försiktigt korrigera ltl Sara Kemetter. Det var inte jag som 

sade att landskapsregeringen gör för mycket. Det var kollegan Nina 

Fellman som antydde att landskapsregeringen hade för mycket på gång 

och det var det som centern var emot. 

Vad gäller omorganiseringen som genomfördes under Camilla Gu-

nells ledning, där centern ingick, så fanns det både bra saker som gjor-

des och så fanns det saker som var mindre bra, så enkelt är det. Man 
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kanske behöver korrigera upp det till fullo innan man går vidare. Jag har 

de facto egentligen inte sett några större förändringar i budgeten. Det 

som har indikerats, och så som jag också i samband med hörande fått 

bekräftat, är att man överväger att den så kallade förvaltnings- och ut-

vecklingschefen ska bli den högsta ansvarig för alla tjänstemän. Det är 

ett initiativ som vi stöder och som vi också haft en budgetmotion om. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! I den här replikväxlingen kommer det ju fram att 

stora förändringar inom förvaltningen redan har skett under den förra 

mandatperioden och jag vill förtydliga att de fortsätter. Den här rege-

ringen skapar en ny förändring också för det åländska samhället. Det 

har varit en önskan om stora förändringar angående räddningsverket, 

kommunstrukturen, ÅHS och skolan osv. Vi försöker verkligen ta Åland 

ett steg vidare. Men förändringar tar mycket tid och mycket hinner 

hända, vilket vi ser i riket att förändringar faktiskt tar lång tid att för-

verkliga. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Jag har ingen detaljkunskap om vilket förändringsarbete som land-

skapsregeringen driver. Men att stänga ner en avdelning utan någon fö-

regående utredning ser jag inte som en positiv del av ett förändringsar-

bete. Det är klart att det blir en förändring, men jag tror att man har 

kunnat få den till stånd på annat vis helt enkelt. 

Jag vidblir det jag har sagt tidigare; jag tycker att man ska organisera 

sig själv och göra det klart innan man börjar försöka styra och ställa i 

andras butiker, i det här fallet kommunerna. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Lars Häggblom 

Tack, talman! Jag har reservation mot finans- och näringsutskottets betän-

kande gällande kommunstrukturreformen. 

”Varken av budgetförslaget eller av budgetbetänkandet framkommer att 

landskapsregeringen ser nuvarande kommunstruktur med 16 kommuner 

som ett alternativ. Detta anser jag vara odemokratiskt då regeringen avser 

att med tvång tvinga fram sammanslagning av kommuner. Jag anser att en 

reform av den här karaktären ska komma genom beslut i kommunerna och 

inte genom en toppstyrning från landskapsregeringen.  

Det har inte framkommit ekonomiska grunder som skulle motivera sam-

manslagningar från de utredningar som landskapsregeringen hittills har 

presenterat. Landskapsregeringen borde avvakta med kommunstrukturre-

formen fram till dess att konsekvenserna av social och hälsovårdsreformen i 

riket har klarlagts beträffande vilka följder den får för Åland. 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag att det tredje stycket i be-

tänkandets allmänna motivering under rubriken: ”Utveckling och omstruk-

turering av kommunerna” utgår och ersätts med följande text: ”Kommun-

strukturreformen skall lämnas vilande tills de har klarlagts vilka effekter 

Finlands social och hälsovårdsreform har för landskapet Åland.”.  

Jag aviserar att jag för detta till omröstning. 
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Ltl Stephan Toivonen 

Tack, fru talman! Det har varit en intressant diskussion så här långt. Jag ska 

inte upprepa vad de tidigare talarna har framfört. 

Inledningsvis vill jag tacka mina kolleger i utskottet för en mycket trevlig 

om än ibland ganska intensiv arbetsperiod. Ibland har man kanske haft dåligt 

samvete för att vi har haft roligt, t.o.m. utskottsgrannarna har klagat på oss 

när skrattsalvorna har ekat i korridoren. Men det finns ju en lösning på detta. 

Det lär ju enligt hörsägen finnas ett ljudisolerat rum, så kanske vi kan byta 

nästa år? 

Det har kanske inte alla gånger varit lika trevligt för alla våra höranden. 

Jag anser då de som kom vid slutet av dagen när vi bara hade en syremolekyl 

kvar som fått gå från person till person, men vi klarade av det också. 

Men tiden går fort när man har roligt och jag konstaterar vi redan bockat 

av två av fyra budgetar under denna mandatperiod. 

Fru talman! Mitt första anförande idag håller jag i egenskap av reservant. 

Jag tänker inte presentera de motioner som inte har godkänts och som jag 

har presenterat här tidigare.  

Jag börjar med att lyfta fram första delen av min reservation som har ru-

briken: ”Höjning av anslag för Regeringskansliet, verksamheten”. Detta är 

egentligen spillrorna av budgetmotion nr 13/2016-2017, undertecknad av 

Axel Jonsson m.fl.  

Bakgrunden är att landskapsregeringen i budgetförslaget har minskat ut-

gifterna för momentet 21010 Regeringskansliet, verksamheten med 50 000 

euro och motionärerna ville behålla utgifterna dvs. höja dem med 50 000 

från budgetförslaget. Budgetmotionen fick tyvärr inget stort understöd, men 

då jag ansåg att det var en bra motion i grunden så valde jag att reservera 

mig, trots att det alltså inte var min egen motion. 

Som jag ser, så finns det ju många skäl till varför vi i dagens läge borde 

satsa dessa medel på Helsingforskontoret. Det finns väl inte någon som skry-

ter över relationerna mellan Åland och riket för närvarande, varken här i sa-

len eller i medierna. I nästan varje ärende är det någon som klagar på något.  

Vi hörde igår många klagomål exempelvis vid behandlingen av Parisavtalet 

och den nya lagen om vattenfarkoster. Det är klagomål hela vägen. 

Vi har som bekant även den s.k. sotereformen, som lantrådet har uppgett 

att är det största hotet mot självstyrelsen sedan Åland erhöll den.  

I finans- och näringsutskottets betänkande skriver vi: ”Utskottet uppfattar 

därför att reformen utgör ett hot mot den i internationell rätt förankrade 

åländska självstyrelsen ”. Det var ett av problemen.  

Sedan har vi revisionen av självstyrelselagen, kanske det viktigaste lag-

bygge på decennier. Det är en ganska sluten process för oss som inte varit 

med på de drygt 20 möten ni har haft i Helsingfors, men på basen av de sig-

naler som läckt ut så verkar det ju inte vara en dans på rosor precis. 

När jag senast kom från Portugal så råkade jag resa i samma plan från 

Helsingfors som Ålandskommittén. Jag känner till tystnadsplikten och frå-

gade ingenting, men jag kunde ju lätt konstatera att minerna inte var som i 

Lissabon efter EM-finalen. Några medlemmar i kommittén sitter ju även i 

lagtinget och har säkert en uppfattning om den nuvarande tidtabellen kan 

hålla och om vi kan få det önskade innehållet i lagframställningen. Det finns 

många problem, fru talman.  
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Vi har även en ny regering i Helsingfors som innebär att SFP för första 

gången i mannaminne står utanför regeringen och där sannfinländarna för 

första gången någonsin är med i regeringen. Sannfinländarnas inställning till 

svenskan i allmänhet och Åland i synnerhet är kanske inte den allra bästa. Så 

det finns som sagt var problem i Helsingfors.  

Landskapsregeringen verkar dessutom ha problem med att följa upp den 

lagstiftning som påverkar Åland direkt eller indirekt. Vi hade idag ett lagför-

slag om ändring av bostadsbidragen. Vi kunde nyligen i remissdebatten höra 

att man från Helsingfors inte hade informerat landskapsregeringen om vissa 

förändringar, vilket sedan gjorde att landskapsregeringen i mycket bråds-

kande ordning såg sig tvingad att ändra en lag så snabbt att man t.o.m. hade 

fel namn på lagen.  

Vi noterade i finans- och näringsutskottet att det kanske inte är Helsing-

fors som ska informera utan det kanske r någon annan som borde informera 

sig. 

I betänkandet från finans- och näringsutskottet så skrev vi enhälligt: ”Ut-

skottet betonar vikten av att förändringar i rikslagstiftningen på områden 

där landskapet har gått in för blankettlagstiftning noggrant bevakas”. 

Talmannen 

Talmannen vill påminna om att det är nu som reservationerna ska presenteras. 

Ltl Stephan Toivonen 

Ja, det här är motiveringen.  

Mot bakgrunden av allt detta, bästa ledamöter, måste det väl räknas som 

en rimlig satsning att man behåller utgifterna för Helsingforskontoret, dvs. 

att ökar dem med 50 000 euro, dvs. 1 euro och 72 cent per ålänning. Är inte 

vår självstyrelse värd detta?  

Det är inte en fråga om vem som skrivit motionen eller vem som reserverat 

sig utan externt måste vi hålla samman och tänka på självstyrelsen. 

Med hänvisning till det anförda och min reservation så hoppas jag att jag 

kan få understöd. Jag vill på samma gång avisera om att jag vill ta detta till 

omröstning. Tack, fru talman. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag vill rikta ett tack ltl Toivonen som har tagit till sig 

vår motion och drivit den i finansutskottet. Eftersom vi inte har en ordi-

narie plats i finans- och näringsutskottet så är det väldigt svårt att för-

svara motionerna.  

Vi har i olika sammanhang många gånger lyft frågan när det gäller 

Ålands möjligheter att informera olika ministerier, regeringsmedlem-

mar och riksdagsledamöter om hur viktigt det är att informera om själv-

styrelsen. Det är inte bara vi som har lyft denna fråga, utan många har 

beklagat sig härifrån talarstolen att informationen inte fungerar och att 

det är väldigt svårt att nå fram. Det här är ett sätt att försöka vidhålla 

anslagen och personerna på informationskontoret. Jag vill rikta ett stort 

tack. 



  

  681 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, fru talman! Tack för det tacket. Jag vill säga att i finansutskottet 

försöker jag se till hela Ålands bästa och inte bara till de motioner som 

jag själv har lämnat in. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Wille Valve, replik 

Ltl Toivonen nämnde inledningsvis och avslutningsvis i Helsingforskon-

toret i sitt anförande. Landskapsregeringen besökte det nya Helsing-

forskontoret i samband med strategimötet med den finländska regering-

en den 21 november. Kontoret finns, det är ett kontor som anstår själv-

styrelsen och jag kan varmt rekommendera ledamöterna ett besök dit. 

Det är bättre dimensionerat och anpassat för verksamheten än det tidi-

gare kontoret. Vi kommer att titta på nya arbetsformer och sätt att 

jobba. Jag vet att minister Fellman jobbar med att hitta olika sätt som vi 

kan engagera oss bl.a. i Finlands motsvarighet till Almedalen, Suomi-

Areena, med Helsingforskontor som stödpunkt. Vi kommer fortsätt-

ningsvis att fortsätta bygga broar österut och det är viktigare än någon-

sin att göra det när det blåser snålt. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Ingrid Johansson 

Tack, talman! Det nalkas jul, det har väl knappast gått någon förbi. Det är en 

glädjehögtid sägs det men inte för alla. Vi i finans- näringsutskottet har lagt 

stor vikt vid de som har problem. 

Här i lagtinget har vi diskuterat den alarmerande situationen gällande 

ungas attityd och bruk av, framförallt, cannabis. I utskottets betänkande har 

vi också lyft alkoholens roll i samhället. Vi konstaterar: ”Missbruket drabbar 

alla åldersklasser oberoende socioekonomisk bakgrund och kön varvid in-

satser inte enbart bör riktas gentemot barn och unga.”  

För det är så att när vi nu går in i barnens högtid så finns det många barn 

vars värk i magen och oro ökar i samma takt som ölbackarna töms. Alkohol-

missbruk drabbar aldrig bara den som är i ett beroende utan alltid hela famil-

jer och alla anhöriga. Därutöver visar de vuxna, med vår osunda alkoholkon-

sumtion, att när vi firas så ska det göras med rusmedel – det fungerar direkt 

normerande för barnen. Vill vi barns väl så måste vi alltså arbeta med vuxnas 

alkoholbruk. 

I juletid tänker jag också på de barn som inte visar terminsbetyget med 

stolthet i blick utan uppfattar att man återigen har svart på vitt att man har 

uppnått ett personligt misslyckande. Det skapar dålig självkänsla och i 

slutändan psykisk ohälsa.  

Diskussionerna i utskottet visade på behovet av paraplyperspektiv. Barns 

hälsa och ohälsa går inte att diskutera och hantera i stuprör. Vi behöver en 

holistisk syn på hälsa och se på helheter. När det gäller barns välmående 

måste vi få till ett väloljat maskineri mellan tredje sektor, barnomsorg, skola, 

socialkontor och ÅHS. Ett sektoröverskridande glädjekorn i sammanhanget 
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är Ungdomens hus och att grundskolelagen revideras där barn med särskilda 

behov beaktas i större grad.  

Barns hälsa och ohälsa visar på behovet av specialistkompetens, samord-

ning och utveckling, det är därför bra att landskapsregeringen arbetar med en 

kommunreform. 

Att arbeta i en åländsk kommun är ofta ensamt och ansvaret blir oerhört 

stort. Samtidigt som det är omöjligt att skapa expertkunskap inom smala om-

råden. Jag och liberalerna är övertygade om att de kommunalt anställda gör 

sitt bästa och jag vet att det arbete de utför, med tanke på deras förutsätt-

ningar, är enormt. Men förutsättningar är inte tillräckligt bra i för små orga-

nisationer. 

Talman! En annan viktig punkt som utskottet lyft är hållbarhetsarbetet, ett 

arbete som inte ska separeras utan integreras. Hållbarhetsarbetet ska tydligt 

genomsyra all vår verksamhet! 

Under diskussionen om Parisavtalet har frågan dryftats flitigt och konkreta 

åtgärder har efterfrågats, en viktig lösning är övergången till cirkulär eko-

nomi. Jag litar på att vicetalmannen arbetar för att öka kunskapen om och 

skapa intresse för allt vad det innebär, så att vi också här på Åland kan göra 

den omställningen. Och när jag en gång talar om hållbarhet så vill jag nämna 

det åländska jordbruket, dess produkter och dess ringeffekter. Vi talar ofta 

om ÅCA, chipsfabriken och andra stora verksamheter, men jag vill här nämna 

Åland som matdestination, vilket också utskottet lyfter.  

Åland har ett enormt och fantastiskt restaurangutbud som sysselsätter 

många. Vi har ett matkluster där det bara är några kilometer mellan restau-

rangernas tallrikar och jorden där maten kommer från. Mat Åland är redan 

en välutvecklad näringsgren men har potential att ytterligare stärkas. Mat 

Åland bygger på många små företag som tillsammans anställer många, inom 

branschen anställs högutbildade och lågutbildade. Framförallt skapar restau-

rangbranschen ett stort antal sommarjobbsplatser vilket ger våra åländska 

ungdomar attraktiv konkurrensfördel då de senare i livet söker jobb på andra 

marknader där det är väldigt svårt att erhålla sommarjobb.  

Primärproducenternas produkters väg till restaurangernas bord är håll-

barhet i en liten ask. Maten flygs inte världen över, vi stärker vårt kulturarv 

genom matkulturen och vi sysselsätter många med olika utbildningsgrad. 

Slutligen, talman, självstyrelsen och det svenska språket är en viktig fråga 

för liberalerna. Regeringen håller fast i frågan och arbetar aktivt. Då det gäl-

ler det svenska språket ska en sak hållas solklar; det är Finlands uppgift att 

kommunicera med Åland och ålänningarna på svenska. Det är Finland som 

har problem med att upprätthålla svenskan. Inte Åland!  

Jag har stor tillförlit till att lantrådet, talmannen, Ålandskommittén, 

landshövdingen och andra som arbetar med frågan. Vi liberaler vill arbeta 

gränsöverskridande med frågan och skapa enighet. Vi är övertygade om att vi 

tillsammans är starka! Tack, talman. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack ltl Johansson för ett inspirerande anförande. Jag tror att Johans-

son har rätt; de bästa stunderna i livet är nyktra. Vi behöver jobba med 

vuxnas alkoholkonsumtion även om vi politiker inte nödvändigtvis blir 

populära av att göra det, vi blir väldigt lätt stämplade som någon slags 

moralister. Men mottfullhet måste vara rådande. 
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Vad gäller de ungas psykiska ohälsa så vill jag gärna berätta att land-

skapsregeringen avser att delta i ett toppmöte om ungas psykiska ohälsa 

i februari i Oslo. Minister Erna Solberg kommer att vara värd. Vi är en 

stark delegation som kommer att åka, både med representanter från 

ÅHS och från landskapsregeringen. Vi siktar på att dela med oss av våra 

erfarenheter, lära av expertdiskussioner och framförallt delta i de poli-

tiska överläggningarna där. Barns och ungas psykiska ohälsa kommer 

att prioriteras högt under budgetåret 2017.  

Vi är också glada över de initiativ som lagtinget har tagit, bl.a. genom 

ltl Tony Wikströms initiativ i Nordiska rådet. Detta är initiativ som stär-

ker svensk service på nätet och inte kostar landskapet en cent.  

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Det gläder mig att minister Valve tar frågan på allvar, det är 

ingen nyhet för mig och jag vet att det arbetas aktivt på många olika håll 

i landskapsregeringen. Jag vet också att vi har ett engagerat lagting i den 

frågan. Här torde det finnas en enighet och viljan finns definitivt.  

Visst är det så, som minister Valve sade, att de vuxnas alkoholbruk är 

problematiskt. Om vi ser till den totala mängden missbrukare på Åland 

så är det inte narkomaner som dominerar, utan det är faktiskt de med 

alkoholproblem. Vi behöver våga aktualisera missbruket, ta på, disku-

tera och vidta åtgärder. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Ungdomars och kanske hela samhällets liberalare syn på 

cannabis är en utmaning. 

När budgeten lades så konstaterade regeringen att narkotikasituat-

ionen ungefär är som ett normalt år. Men strax efteråt slog polisen larm 

och konstaterade att 2016 blir ett rekordår när det gäller narkotikabrott.  

I remissdebatten inför utskottsbehandlingen så hade vi över parti-

gränserna, opposition och regeringen, en stark samsyn över att mera 

behöver göras. Varför klingade den ambitionen av i behandlingen i ut-

skottet? Det kom inget projekt eller förslag, det kom ingenting utan läget 

är exakt lika som om det skulle ha varit ett normalt år.  

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! I den här frågan behöver man hålla många olika saker i 

huvudet samtidigt. Dels behöver vi hålla i huvudet att vi har en ny gene-

ration, den generationen som använder alkohol minst någonsin. Det är 

första gången i historien som vi ser att alkoholkonsumtionen sjunker. Vi 

ska också hålla i huvudet att det beror på vilken typ av narkotika vi pra-

tar om när det gäller om det är ett normalt år eller inte. Oroväckande i 

den här frågan är just attitydförändringen och det ökade bruket av de 

lätta drogerna såsom cannabis.  

Jag uppfattar att landskapsregeringen har tagit detta på fullt allvar. 

Det förebyggande arbetet ska ligga i fokus och det tycker jag att land-

skapsregeringen på många sätt har visat i sin budget. Landskapsrege-
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ringen tar itu med detta bl.a. genom Tobaksfri duo och annat som man 

vet att är inkörsportar till cannabisbruket.  

Ltl Britt Lundberg, replik 

Alla mynt har två sidor, så även den ökade försäljningen av alkoholfria 

drinkar och alkoholfria alternativ. Det är glädjande att en del i vårt sam-

hälle har bestämt sig att vara helt alkoholfria, men det är också ett resul-

tat av att narkotikaanvändningen har ökat och narkotikarus och alkohol 

går inte ihop. Är man narkotikapåverkad så beställer man alkoholfritt på 

krogen. Ingen tar cannabis utan att ha rökt tobak. Ju större tillgång det 

finns på tobak desto större är efterfrågan.  

När vi diskuterade tobakslagstiftningen tidigare här under den här 

perioden så var socialdemokraterna, liberalerna och moderat samling 

emot att vi skulle begränsa tillgängligheten och synligheten när det 

gällde försäljning av tobaksvaror i butiker. Har liberalerna nu möjligen 

ändrat åsikt och kommer med en ny framställning i den här frågan? 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Jag kommer inte i det här skedet att verka för en ny framställning. Pre-

cis som sades när tobakslagstiftningen diskuterades så skulle man följa 

lagstiftningen och se hur de invecklade juridiska frågorna skulle ut-

veckla sig i riket där man har större lagberedningsresurser och därefter 

skulle man se över tobakslagen igen. Det som ltl Lundberg frågade efter 

har regeringen redan sagt att man ska göra. 

Hur ltl Lundberg har fått för sig att man inte kan bruka både alkohol 

och droger samtidigt vill jag gärna höra ett klargörande på, för bland-

missbruk är trots allt det vanligaste.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Tack ltl Johansson för ett framåtsyftande och ett positivt 

anförande. Det som jag reagerade på mest var restaurangnäringens be-

tydelse när det gäller att få in ungdomar i arbete och att få sommarjobb. 

En sak som man också kan tänka på när det gäller restaurangnäringen 

är den roll den har när det gäller integration i vårt åländska samhälle. 

Restaurangnäringen är en otroligt viktig plattform för att få in våra nya 

ålänningar i arbete så fort som möjligt. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Här står två gamla ”restaurangrävar och pratar om hur bra 

branschen är, men vi kanske har en större insyn än många andra. Man 

pratar ofta om att restaurangbranschen är en bransch där det finns 

enkla jobb. Jag tycker att man ofta har en förenklad syn på branschen 

som helhet. Det är en bransch där det finns högutbildade, lågutbildade 

och som är en fantastisk integrationsplattform. Branschen tar in i unga, 

levererar sommarjobb och är också kulturbärare i form av kulturarv osv. 

Vi får jobba vidare ltl Holmberg-Jansson och jag med att lyfta restau-

rangnäringen. 
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Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Absolut, det ska vi göra. Det går inte komma ifrån att i re-

staurangbranschen får nya ålänningar en insyn i hur det åländska sam-

hället fungerar, alltifrån mat till att få sunda och bra värderingar om hur 

samhället fungerar. Framförallt får de göra de som de vill mest av allt, få 

göra nytta och de är otroligt stolta över sina första jobb de får. Det kan 

vara en veterinär som står vid disken och diskar vilket jag anser att kan 

vara ett visst resursslöseri. Men när jag pratade med just den här veteri-

nären så sade han; ”tänk jag får jobba, jag får lära mig svenska”. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, fru talman! Ltl Johansson underströk vikten av att det är Finlands 

ansvar att se till att självstyrelselagens språkbestämmelser följs och att 

Åland förblir enspråkigt svenskt. Det är lätt att hålla med om det.  

Men när man tittar på utskottsbehandlingen så blir man ändå lite be-

kymrad, inte minst med tanke på att ltl Johansson underströk vikten av 

att vi ska jobba brett och jobba gemensamt. Utskottet skriver att man 

förväntar sig att Finland ska leva upp till sina åtaganden, man förväntar 

sig att den språkliga kommunikationen fungerar felfritt. Men det räcker 

ju inte att vi förväntar oss att något ska hända när vi vet att vi har stora 

problem på andra sidan Skiftet. Vi vet att man struntar i självstyrelsela-

gens bestämmelser och då måste vi göra någonting konkret. Jag tycker 

att det har kommit flera bra förslag från oppositionen och som nästan 

går i linje med vad regeringen har anfört. Varför har inte utskottet hittat 

en enig formulering kring den här biten? En stark gemensam språkpoli-

tik vore väl ålänningarna förtjänta av. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Ja, det vore absolut ålänningarna förtjänta av. Jag anser att det finns en 

enighet i frågan. Helsingfors ska leverera kommunikation till Åland på 

svenska. Däremot kan man se olika på Ålands ansvar. Jag personligen 

menar att om vi går in och tar ansvar för att gemensamt skapa strategier 

eller anställa folk i Helsingfors, då lyfter vi bort det ansvaret från 

Helsingfors. Det är i Helsingfors de ska ordna den här saken, inte vi på 

Åland. Istället behöver vi trycka på och det gör vi. Vi har Ålandskommit-

tén, landshövdingen, regeringen, lagtinget och vi är entydiga; vi accepte-

rar t.ex. inte sotereformens verkningar på Åland och vi kräver att våra 

handlingar ska vara på svenska. Det blir frågan om semantik här, men 

jag ser inte den problematik som ltl Jonsson gör. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Men om man tittar på de reservationer och de alternativa förslag som 

finns så är det förslag på att man ska utarbeta strategi för att säkra kon-

takterna mellan Åland och Finland. Det finns förslag från vår sida om att 

bistå näringslivet i deras problem som de upplever i kontakter med 

finska myndigheter, vilket ÅSUB visade i sin senaste rapport. Vi har 

också föreslagit att man borde ta kontakt med Sverige för att undersöka 

om Sverige kunde underlätta och se till att Ålandsöverenskommelsen 
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följs. Är inte alla dessa förslag goda och strävar i rätt riktning? Varför 

ska vi inte förverkliga de förslag som har lagts? Borde vi inte försöka ta 

vara på alla de goda förslag som kommer i den här salen så att vi faktiskt 

kan arbeta brett och gemensamt? Vore inte det en mera framgångsrik 

strategi än att man ska behöva ta sådana förslag till omröstning i finans- 

och näringsutskottet? Det verkar lite märkligt för en som inte har delta-

git i behandlingen. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Det är så som jag tidigare anförde, om vi tar den här reservationen om 

att Åland och Finland skulle ha en gemensam strategi för svenska språ-

ket så tycker jag att detta är att göra avkall. Det är Finlands sak att utar-

beta en strategi för att behålla det svenska språket. Det är Finlands an-

svar! Åland ska inte gå in och ta finska statens ansvar. Vi ska ställa krav 

på att det sköts som det är meningen, men det är deras uppgift. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Ltl Ingrid Johansson är en varm förespråkare av en kom-

munreform på Åland. Alla samhällen måste hela tiden utvecklas och 

förbättras så att de lever upp till den tid vi befinner oss i.  

Man hänvisar ofta till att det är så många som är för att slå kommu-

nerna på Åland. Ett märkligt fenomen som är ganska vanligt är att 

många som tycker på det viset så anser att bara det inte rör min egen 

kommun. Det är andras kommuner som ska slås ihop. Framförallt här i 

Mariehamn är det en väldigt tydlig sådan situation, Mariehamn är nog 

bra men man ska slå ihop landsbygds- eller skärgårdskommunerna. 

Den kritiska frågan som jag ställer till ltl Ingrid Johansson är; rör det 

sig om frivilliga sammanslagningar eller tvångssammanslagningar som 

vi har att se fram emot? Om en majoritet av Lemlands befolkning vill 

fortsätta att vara en självständig kommun, kommer de att kunna vara 

det eller kommer det att bli en tvångssammanslagning? 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Det är intressant när centerns ltl Nordlund visade på problematiken att 

ålänningarna vill ha en kommunindelning men har visat sig omöjligt att 

kommunerna gör det själva. Det är just precis detta som landskapsrege-

ringen har insett, att de egna kommunerna kanske inte kommer att 

komma med de här förslagen utan lite hjälp ifrån landskapsregeringen. 

Hur en eventuell lagstiftning kommer att se ut i förhållande till den här 

reformen tänker inte jag stå här och sia om just nu. Vi har en pågående 

stor utredning om kommunreformen. När resultatet kommer av den så 

är det dags att fatta vidare beslut. Vi ska basera våra beslut på kunskap 

och fakta och då är det onödigt att föregå på det här sättet. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Kunskap och fakta är det väldigt viktigt att man har när 

man fattar beslut, men det är också väldigt viktigt att man har ädla prin-

ciper som man fattar sina beslut utgående ifrån. Det här var en princip-

fråga som jag ställde till ltl Ingrid Johansson. Är det så att en majoritet i 
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kommunerna ska få bestämma om de vill fortsätta att vara en självstän-

dig kommun eller ska man slås ihop med någon annan kommun med 

våld? Jag tror att det är en mycket befogad och faktiskt intressant fråga 

som de flesta ålänningar frågar sig idag. Är det tvångssammanslagning-

ar eller är det frivilliga sammanslagningar som vi har framför oss? Det 

är en principfråga. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Nu ställde ltl Nordlund frågan direkt till mig som enskild lagtingsleda-

mot. Jag ser ingen annan lösning än att det kommer genom lagstiftning. 

Hur regeringens framställning sedan kommer att bli tänker jag som sagt 

inte sia om. Min syn idag, men den attityd man ser från kommunerna- 

både att alla vill ha kommunsammanslagningar men också den proble-

matik som ltl Nordlund själv lyfte att det är svårt att föreslå det kring sin 

egen kommun - så tycker jag att det visar på att det troligtvis måste till 

lagstiftning som för saken i den riktningen.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Britt Lundberg 

Fru talman! Oppositionens uppgift i det parlamentariska systemet är att 

granska makten. Vi ska göra regeringspolitiken bättre. Från centerns sida har 

vi lagt ner mycket arbete på regeringens förslag till budget. Vi har förstås läst 

den noga, vi har följt upp med verkligheten där ute – hur fungerar det här 

förslaget? Vi har utgående från våra slutsatser lagt ändringsförslag, finans-

motioner.   

Som representanter för Ålands folk ställde vi viktiga frågor under remiss-

debatten för att få klarhet i vad regeringen egentligen menade. För egen del 

var det första gången på mina 18 årliga budgetdebatter i lagtinget som rege-

ringen inte svarade eller inte återkom i nya anföranden och försökte reda ut 

frågorna som ställdes eller i de fall när de inte kunde besvara frågorna bad att 

få återkomma med svar till utskottet. Oppositionen och därmed ålänningar-

nas frågor till regeringen möttes således med nonchalant tystnad. Vi hoppas 

att regeringen i framtiden ska visa större intresse för sitt arbete, för sina för-

slag och för att ge information till ålänningarna i fortsättningen. 

Regeringen har inte kunnat svara på vad man vill med landskapsandelssy-

stemet och inte heller kunnat ge en enhetlig bild av vad målet är med arbetet 

med kommunreformen annat än att kommunerna ska vara bärkraftiga. Sam-

tidigt pågår i Finland ett reformarbete som riskerar att dra undan mattan helt 

för våra kommuner.  

Vi förstår inte hur regeringen prioriterar när den satsar pengar och använ-

der förvaltningens resurser till denna typ av lokala reformer nu när vi ännu 

inte vet utgången av den finländska reformen och hur det kommer att slå mot 

den åländska självstyrelsen. Lokala projekt som regeringen själv säger att 

varken är brådskande eller sparar några pengar borde inte vara i fokus just 

nu. Vi är också förvånade över att regeringen först nu tillsätter en utredare 

för att jobba med reformen. Ansökningstiden går ut på fredag. Ärendet har 

varit aktuellt på Åland i ett år. Men bättre sent än aldrig. När det är kris borde 

man göra rätt saker i rätt ordning. Tack och lov så har nu den finländska pro-

positionens tidtabell skjutits fram och den bonustid som nu finns borde på 
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alla sätt användas av regeringen och dess tjänstemannastab till att föra sam-

tal på tumanhand och förhoppningsvis få en förändring i frågan så att inte vår 

självstyrelse inskränks av reformen.  

Från centerns sida hjälper vi till. Vi gör allt vad vi kan med de medel vi har. 

Vi var och talade med centerns riksdagsgrupp redan i våras och träffade då 

förutom riksdagsledamöterna även ministrarna och statsministern. Då ver-

kade inte kunskapen finnas överhuvudtaget om hur illa den här reformen slår 

mot Åland. Så vi uppmärksamgjorde dem på den, beredde marken väl och det 

var bara för vår regering, om de ville och så önskade, att vid. Det går inte en 

dag utan att vi från centerns sida har kontakt med Helsingfors, men inform-

ation och diskussioner från oppositionen är förstås inte lika kraftfulla som 

när den framförs från regeringen. Det är inte heller vår uppgift att formellt 

sköta kontakterna mellan Åland och Finland. Det är regeringen satt att göra.  

Fru talman! Från centerns sida är vi förvånade över att regeringen valt att 

inte bjuda in gruppledarna till en diskussion hur man kunde jobba tillsam-

mans med frågan. Sådana här avgörande frågor borde man arbeta för att 

samla partierna och ha ett ledarskap som samlar Åland.  

Från centerns sida är vi glada för att regeringen och lantrådet hörsammade 

vår uppmaning att ge en redogörelse till lagtinget om hur statusen är med 

social- och hälsovårdsreformen.   

Till våra motioner fru talman. Vi lade 26 motioner för att förbättra budget-

förslaget och många av dem har fått medhåll från regeringssidan. Flera håller 

med om oss att de inte skulle lägga fram en budget där pengar som inte finns 

borde reserveras för framtida investeringar och ta dessa icke existerande 

pengar med in i budgeten som ett underskott. Budgeten ska visa hur det fi-

nansiella läget verkligen är.  

Utskottet uppmanar regeringen att kurser i Ålands juridik borde hållas i 

högskolan, att högskolan ska bolagiseras, att det behövs utbildningsinsatser 

för barn med autismdiagnos, att förvaltningschefen ska ha en förmansroll i 

förhållande till avdelningscheferna, att alla ska kunna ta del av TV-utbudet 

innan skatt kan uppbäras på Åland, att svenska språket borde vara prioriterat 

i budgeten, att det behövs transparens i hur man presenterar antalet an-

ställda inom förvaltningen och att det är viktigt att livsmedelsproduktionen 

på Åland fungerar osv.   

Trots att våra budgetmotioner får medhåll så förkastas de av majoriteten. 

Så har det varit av tradition. Någon motion har genom åren godkänts. Jag 

undrar hur människorna ute i samhället ser på vårt system? Att vi håller med 

varandra men motionerna förkastas för att de kommer från fel håll. Ibland 

kan säkert ärenden behöva beredas mer, men överlag borde vi fundera över 

att åtminstone till nästa mandatperiod ha en ny överenskommelse; att bra 

motioner kan godkännas. Jag tänker också att det kan göra gott för demokra-

tin. Att väljare i högre grad får veta vad lagtingsledamöterna verkligen tycker 

att är viktigt. För nu är ju de som medverkat till att förkasta förslagen for-

mellt emot frågorna i sak och de utanför huset kan ju omöjligt förstå att man 

är för något som man har förkastat.  

Jag berättade i remissanförandet att det i Finlands riksdag även motion-

eras från enskilda ledamöter från regeringspartierna – den utvecklingen väl-

komnar jag även på Åland. Så att regeringen får känna av när den inte levt 

upp till t.ex. regionala förväntningar, jämställdhetsfrågor eller andra hjärte-

frågor som förstås även finns inom regeringsblocken. 
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I Sveriges riksdag är regeringens partipiska väldigt hård och ledamöter har 

till och med avslutat sina uppdrag för att de inte fått följa sin övertygelse. Det 

är ingen bra förebild. Vi borde utveckla demokratin på bästa sätt. 

Vi hade en mycket viktig, känslosam och kraftfull debatt om narkotikasitu-

ationen på Åland före ärendet gick till utskott. Från centerns sida är vi därför 

besvikna över att inte tillfället togs tillvara för att över partigränserna göra en 

extra insats för att tillsammans försöka stävja utvecklingen.  

Vi kan heller inte förstå hur regeringen inte vill vara med och öronmärka 

pengar för att kunna åtgärda resultaten när de kommer från arbetsvärdering-

en. Alla människor – kvinnor och män har samma värde. Vi vet dock att detta 

inte syns i kvinnornas lönekuvert och att vi har stora orättvisor när det kom-

mer till pensioner.  

Vi noterar att arbetet med arbetsvärdering för lika lön för likvärdigt arbete 

fortsätter. Det arbetet stöder vi, däremot är det oerhört viktigt att de orättvisa 

löner som uppdagas kan rättas till. Därför vill vi att landskapet ska fondera 

medel så att det finns pengar öronmärkta för detta när resultatet finns. Det 

sämsta tänkbara är att vi får klarhet i vilka orättvisor som finns utan att 

kunna åtgärda dem.  

För att möjliggöra att det också går att åtgärda de icke jämställda lönerna 

vill vi fondera medel årligen. Inledningsvis, eftersom det inte var bättre be-

rett, tycker vi att man skulle fondera 1 miljon euro för ändamålet. Fondering-

en kan finansieras från medel som inbesparas i samband med konkurrens-

kraftspaketet som träder i kraft 1.2.2017. 

Avslutningsvis, fru talman, välkomnar vi kommunala initiativ till samar-

beten och även samgående där kommunernas invånare finner det lämpligt. 

Men vi vill markera mot den utveckling som kan ske om makten över land-

skapet och kommunerna koncentreras till en smal grupp - en elit. Det är pre-

cis den utvecklingen som lett till Brexit och till avstånd mot etablissemanget i 

samhällen runt om oss.  

Författaren Bengt Ericson har i boken den ”Härskande klassen” konstate-

rat att det blev ett dråpslag mot den lokala demokratin och politikens elitise-

ring påbörjades när Sverige genomgick en stor kommunreform i två steg un-

der 50-, 60- och 70-talen. Då minskade antalet kommuner i Sverige från 

2500 till 29 och mer än 200 000 politiska förtroendeuppdrag försvann. Förbi 

var den tid då man kom i kontakt med en politiker som kunde vara den lokala 

färghandlaren som också var ordförande i kommunstyrelsen. Enligt Ericson 

har utvecklingen lett till att partiernas medlemmars betydelse har minskat 

dramatiskt och att den och den ökade toppstyrningen gjort partierna till allt-

mer tomma skal! Låt oss utveckla demokratin istället för att inskränka den! 

Demokrati betyder inte att en grupp av människor ska bestämma över en 

mindre grupp utan att alla ska med. Låt alla ålänningar få vara med! Tack, fru 

talman. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, fru talman! Ltl Britt Lundberg gav uttryck för det som många 

gånger är en ganska plågsam tillvaro; att vara i opposition och finna sina 

förslag ignorerade och kastade i papperskorgen. Vi har alla upplevt det, 

nu går centern för första gången igenom den erfarenheten. Jag förstår 

att det känns. 
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Jag undrar över detta med motsatsförhållande mellan sotereformen 

och kommunreformen på Åland. Varför använder man gång på gång 

bilden av att vi inte eniga kan arbeta för Åland gentemot de effekter som 

sotereformen har på Åland utan att lägga åt sidan den pågående kom-

munreformen som regeringen arbetar med? Det här motsatsförhållan-

det förstår jag absolut inte. Ska vi på grund av att riket gör förändringar 

stanna vår egen utveckling och inte genomföra nödvändiga förändringar 

trots att ålänningarna önskar det? 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Först måste jag tydliggöra att vicelantrådet gör en egen 

tolkning av rollen i opposition och att få motionerna förkastade. Jag har 

inte på något sätt hänvisat till att ett nederlag skulle vara plågsamt per-

sonligen eller för ledamöterna. För oss är det väldigt viktigt hur politi-

ken upplevs ute bland folket. Folket måste se detta system som märk-

värdigt. Jag förde mera en principiell diskussion än fokuserade på vad 

jag själv som person, som minister eller som lagtingsledamot upplever. 

Den reflektionen brukar vi sällan göra. 

När det handlar om hälso- och sjukvårdsreformen, som den heter på 

svenska, så är det väsentliga nu att man inte har fått en utredare. Man 

använder en utredare för uppgifter som varken är brådskande eller som 

sparar pengar åt landskapet. Vi ifrågasätter landskapets prioriteringar 

och hur man prioriterar sitt arbete. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag vill försäkra ltl Lundberg att det inte råder något som helst motsats-

förhållande mellan de här två frågorna. Landskapsregeringen har full 

uppmärksamhet på sotereformen och dess effekter på Åland, vilket vi i 

ett tidigt skede gjorde genom att beskriva det som att kontinentalplat-

torna faktiskt håller på att förändras trots att centern då hävdade att vi 

skapade panik och dåliga relationer. 

Den här frågan har full uppmärksamhet, men det betyder överhuvud-

taget inte att man inte kan, enligt plan och enligt regeringsprogram, gå 

vidare med en kommunreform. Jag tycker inte att man ska använda sote 

som ett sätt försöka stoppa den processen. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Det gör vi inte heller. Vicelantrådet visade nu väldigt tydligt 

hur bakvänt landskapsregeringen arbetar. Man börjar med att gå ut i 

media och skrämma befolkningen istället för att börja med att åka till 

Helsingfors och diskutera med statsministern och de andra ministrarna 

vad detta kommer att betyda. Efter att centern hade varit på besök och 

diskuterat med riksdagsgruppen så visste landskapsregeringen att man 

inte var medveten om det här och ändå så väntade landskapsregeringen 

ända till sommarmötet för att föra diskussioner om de här frågorna. 

Landskapsregeringen var väldigt snabb med att skrämma upp befolk-

ningen. 

Samma sak när det gäller att tillsätta en utredare, varför gör man det 

nu? Man börjar i mellandagarna jobba med det här, propositionen 

kommer ju vilken dag som helst. Vi vill jobba enat och vi vill jobba kon-

struktivt framåt. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, talman! Ltl Lundberg nämnde motionerna här i sitt anförande och 

att det var synd att de förkastades. Vad är det viktiga egentligen? Är det 

motionerna eller godkännande av politiken? I flera motioner fanns det 

bra saker, bl.a. vill jag berömma ltl Lundbergs egen motion om barn 

med autism. Men, vi valde att bredda motionen för vi ser behov av ännu 

fler som behöver få den hjälpen och därigenom blir det en förändring. 

Är det inte så att det viktiga ändå är politiken och att man är med och 

påverkar så att det syns i betänkandet? Vi har verkligen försökt få fram 

detta. Här har vi faktiskt försökt vara så ödmjuka som möjligt och titta 

på det här, inte motionernas viktighet utan på politiken och innehållet i 

motionen.  

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Visst är det resultatet som är det viktiga. Jag tänker ur väl-

jarna synvinkel, nu ger vi en bild av att ledamöterna i finansutskottet är 

emot de frågorna eftersom man väljer att förkasta dem. Jag vill visa på 

att det systemet egentligen är ganska märkligt, när vi försöker vara så 

transparenta och tydliga som möjligt. Jag har inte ett färdigt förslag på 

hur man borde göra. Jag tycker att vi borde hitta ett mera folkligt sätt att 

behandla motionerna på. Man borde faktiskt förstå detta att centern har 

motionerat om autism och det leder till att det i grundskolelagen nu 

kanske prioriteras och skyndas på för att man förhoppningsvis från 

nästa höst ska kunna göra en insats i skolorna för barn med autism. Det 

borde framkomma på ett tydligare sätt än att man har en ganska allmän 

skrivning och sedan konstateras att man förkastar motionen. 

Ltl Göte Winé, replik  

Det beror på vilka signaler vi sänder ut härifrån också. Man kan gå upp 

och tacka för att man fått vara med, tagit del och lyft upp den här dis-

kussionen. Man ser det som att man har varit med och påverkat politi-

ken i betänkandet istället för att se det som ett förkastande. 

Ltl Lundberg nämnde centerns besvikelse över att man inte har lyft 

motionen angående projekt om droger. Jag har tyvärr missat den mot-

ionen eller om den har lyfts av centern. Jag brukar vara uppmärksam 

när vi pratar om narkotika, men detta har gått mig förbi. 

Se gärna polisens insatser senaste helg. Ett beslut togs 11 november, 

polisen kommer med insatser för att stävja narkotikamissbruket. Poli-

sen har gått in med mer resurser vilket vi har erfarit i utskottet. Jag var 

själv lite skeptisk i remissdebatten till vilka resurser det finns, men jag 

har blivit lugnare under arbetets gång i utskottet.  

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Det tydligaste för ålänningarna nu blir hur omröstningarna 

utfaller. Det blir sannolikt så att regeringspartierna kommer att rösta 

emot sådant som de egentligen tycker att är ganska bra. Det är detta 

som jag vill synliggöra, är inte det lite konstigt i politiken? Är det inte en 

demokratisk ganska märklig roll? Jag vill betona att det här är en tradit-
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ion som finns och har funnits. Vill man inte göra någonting åt det den 

här perioden så kanske man i alla fall kan ha en diskussion för att be-

reda mark för de kommande politikerna att hitta på någonting.  

När det gäller narkotikasituationen så tror jag att alla partier var upp 

och förde en diskussion om hur viktigt detta är.  

Jag är väl medveten om de insatser som har gjorts inom polisen. Frå-

gan är om man klarar av att göra det alla helger under hela nästa år utan 

att få extra medel? Åtminstone genom media har polisen talat om att de 

klarar av att hålla normalläge med befintliga resurser, men om det krävs 

något extra så behöver de mera resurser. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tage Silander, replik 

Tack, fru talman! Jag tänker också beröra varför budgetmotionerna för-

kastas. Det är nog så att vi i utskottet har en ambition att ta tillvara på 

innehållet i motionerna och inte fundera så mycket på hur de är skrivna 

och vad de innehåller för ytterligare information som kanske inte tillför 

ämnet speciellt mycket.  

När vi kommer till kritiskt läge har vi att ta ställning till om motionen 

innehåller något vi kan omfatta eller inte omfatta. Omfattar vi det inte så 

är det ganska enkelt, då blir det nej och förs åt sidan. De motioner som 

vi omfattar innehållet i så där kan man först konstatera om det är något 

som redan ingår i budgeten eller om det är något helt nytt. Ofta handlar 

det om en beskrivning av samma sak med lite annorlunda ord och då fö-

redrar vi att ta den skrivning som vi har författat. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Visst är det ju så att oppositionens motioner leder till 

handling och det är ju väldigt bra. I mitt anförande inledde jag med att 

vår uppgift är att göra regeringspolitiken bättre. Det såg vi ju, för nu i 

veckan har vi läst i tidningen att nu har regeringen skyndsamt tillsatt en 

arbetsgrupp för att se på möjligheterna att bolagisera högskolan. Vi 

hade en motion om högskolan borde bolagiseras. Ingenting hade hänt 

under 2016 hittills men nu kom det. Det sker och vi kommer säkert att 

se resultatet av många motioner.  

Visst måste det vara svårt för vanliga människor som ska följa med 

vår politik att förstå hur det är. Jag är helt säker på att man inte läser 

protokollen noggrant och kan göra sorteringen om utskottet är hyfsat 

positiv eller inte. Människor följer omröstningarna. 

Ltl Tage Silander, replik 

Tack, fru talman! Jag tror att de som följer vårt arbete inte ens behöver 

bekymra sig om reserveringarna i någon större utsträckning. Men gör de 

det så kommer det att upptäcka samma sak som vi upptäcker gång efter 

gång, dvs. motionären har skrivit något i sin budgetmotion som utskot-

tet kan gå med på och tycka att är bra, men så fullföljer motionären och 

skriver ett par tre andra saker också som vi inte kan omfatta. Det försvå-

rar saken. Utskottet tar då vara på det som är positivt men förkastar 

motionen. Märkligare än så är det inte. 
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Ltl Britt Lundberg, replik 

Precis så där är det enligt det arbetssätt vi har nu. Det jag pratar om är 

utveckling och om det finns ett intresse av att göra lagtingsarbetet mera 

folkligt och lättare för människor att följa med. Det handlar både om att 

utveckla språkbruket och göra det enkelt för att få större transparens. Vi 

har efterlyst det mycket och där har vi också fått medhåll från finansut-

skottet, bl.a. att det väldigt tydligt behöver framkomma hur många per-

soner som är anställda och många andra frågor. Att det faktiskt syns och 

att man kan få svar på allt som kan intressera medborgarna, att lag och 

ordning följs, att alla lever upp till det och att det ska vara enkelt att 

följa. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Lundberg för en behjärtansvärd motion gäl-

lande autism. Vi har idag barn och ungdomar i skolåldern på Åland med 

flera typer av diagnoser. Jag vill med anledning av ltl Lundbergs motion 

höra om ledamotens tanke är att för varje specifik diagnos särskilja 

dessa barn och ungdomar från den befintliga grundskolan och att integ-

ration därmed inte skulle vara möjlig? Personligen anser jag att partiell 

integration är nödvändig och lämplig, allt enligt en individuell plan. Jag 

anser också att alla barn och ungdomar med särskilda behov måste ges 

optimala förutsättningar för studier. Det är just detta som jag ser som 

svårt om man särskiljer alla med diagnoser och skapar olika studiemöj-

ligheter i form av olika skolor. Hur ser ltl Lundberg på det?  

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Jag är absolut ingen expert på det här området. Jag har be-

sökt skolor. Jag har fört diskussioner med autismföreningen, jag har 

pratat med skolpsykologer, jag har pratat med speciallärare och jag har 

pratat med väldigt många föräldrar som har barn med olika typer av 

autismdiagnoser. Alla för en diskussion som leder i samma riktning; att 

det är väldigt, väldigt svårt att inne i det vanliga klassrummet idag, med 

20 elever kanske, kunna direkt och även under en ganska lång tid analy-

sera barnet så tydligt att man kan ta tillvara alla de styrkor som barnet 

har och också hitta metoder för att möta svagheterna. Det skulle behöva 

en insats, för någon kanske det rör sig om timmar, det kan röra sig om 

veckor, det kan röra sig om terminer och det kan röra sig om år. Det är 

väldigt individuellt hur mycket tid som behövs för platsen på sidan för 

att få detta utrett för att sedan kunna fungera i den normala undervis-

ningen. Så är tanken. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Lundberg. Då förstår jag tanken och jag håller 

delvis med. Men jag ser det som nödvändigt att själva skolbyggnaden för 

barn med särskilda svårigheter behöver finnas i hyfsat nära anslutning 

till en befintlig skola just för att kunna ha integrationen på en individuell 

nivå. Förhoppningsvis, sett över tid, ska integrationen bli längre och 

längre. Därför min fråga för jag har förstått att ltl Lundbergs idé att det 
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här ska äga rum t.ex. i naturbruksskolan och då ser jag svårigheter med 

en integration. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Naturbruksskolan använde vi bara för att följa regeringens 

följd i färg. Regeringen sade redan att undervisningen för ungdomar 

med specialundervisning skulle vara vid folkhögskolan. Vi tänkte att det 

första som kommer att frågas efter är var detta ska vara. Vi vill betona 

att frågan inte gäller lokaliseringen. Det rör sig om barn från Kökar, 

Eckerö, Geta, Lemland och hela Åland. Det är en sekundär fråga hur 

man löser placeringen. Man måste först hitta formen och sedan lokali-

seringen. Om det sedan ska finnas kompetens på flera olika platser eller 

om man samlar kompetensen för att det är tillfälligt till en plats, det är 

sekundärt i det här läget. Det viktigaste är att det läggs mycket energi på 

detta, att det läggs ett stort engagemang och att det snart kommer ett 

förslag på innehåll. Man ska veta vart man vill, sedan hitta lösningar på 

lokalisering och tekniska problem. Vill man se en lösning så kommer det 

att komma en lösning också.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Landskapet företräds just nu av en synnerligen reformvillig 

och aktiv regering. Det bevisas av att en bred opposition anser att land-

skapsregeringen gör för mycket. Det är talande nog. 

Det förvånar mig och många med mig att centern i dessa samman-

hang, när Finland och regeringen i Helsingfors håller på med sin social- 

och hälsovårdsreform som också påverkar Åland, uttalar att vi här på 

Åland och landskapsregeringens ska stoppa de reformer som landskaps-

regeringen som bäst bereder inför kommande beslut i lagtinget. Det är 

förvånande att man ska lägga sig så platt att bara för att den finländska 

regeringen utför saker som påverkar oss så ska självstyrelsen inte bereda 

sina egna reformer. Jag tycker att det här hör till det mest passiva jag 

har hört sägas under de 15-16 år som jag själv har varit med i landskaps-

politiken. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det är förvånansvärt hur man kan tolka frågor. Vi ställer 

upp, hjälper till och har arbetat väldigt mycket för att medvetandegöra 

den finländska riksdagen och regeringen på vilken problematik det finns 

med sotereformen och Åland. Vi har varit med och berett mark för det 

här. Vi hoppas att regeringen tar den här bollen vidare och arbetar med 

att få en förändring till stånd. Det här är väldigt, väldigt viktig. Om sote-

reformen går igenom som den är skriven idag – det är egentligen en pa-

ragraf som är den allra viktigaste - så slår man undan kommunerna och 

har kanske två procent kvar att styra och ställa över inom den kommu-

nala självstyrelsen. Det är ett sådant dråpslag emot självstyrelsen!  

Det som vi reagerar över är att landskapsregeringen ändå slår sig till 

ro, tar väldigt mycket ledigt och jobbar vidare med saker som man själv 

säger att inte är prioriterade och inte sparar pengar. Däremot har man 
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ännu inte fått till en utredare för att kunna ge klara svar, ha bra förhand-

lingsresultat och diskussioner redan från första stund, vilket borde ha 

gjorts redan under våren. Men bättre sent än aldrig, det gäller att ha det 

nu. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Vi får bara konstatera att den här landskapsregeringen an-

ser att självstyrelsen och denna regering har betydligt mera kapacitet än 

vad centern tror att vi har. Vi jobbar på ett brett plan.  

Till en detalj i anförande gällande landskapsandelar. Ltl Lundberg 

sade landskapsregeringen inte vet vad man vill med det nya landskaps-

andelssystemet. Det här stämmer inte alls! Vi kommer att införa ett sy-

stem som istället jämnar ut inkomsterna för kommunerna, det gamla 

systemet har varit utgiftsbaserat. Vi har en väldigt tydlig bild av att detta 

kommer att göra det bättre. Det här systemet kommer att ge mera lik-

värdiga förutsättningar för kommunerna. Det här har behandlats i 

parlamentariska referensgrupper. Vi har en tydlig målsättning och avser 

att föra lagen så småningom till lagtingets behandling i enlighet med 

den politiska vilja som finns. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Det betyder alltså att kommunerna ska ställa om inför en 

landskapsandelsreform som träder i kraft 2018 och ifall det inte lyckas 

att få en förändring av den här paragrafen i social- och hälsovårdsrefor-

men i Finland så slås de benen undan 2019. Vad ska kommunerna foku-

sera sig på? Vad ska de koncentrera sig på? Det skulle vara otroligt vik-

tigt att ha ett svar på det redan nu.  

Det visar säkert denna utredning som nu ska göras och som land-

skapsregeringen ska tillsätta efter fredagen. Det är detta som vi vill visa 

på, inte att man gör för lite. Har vi ens fått några lagförslag förutom pre-

sidentframställningar och EU-direktiv hittills? Det är inte många. Vi 

välkomnar verkligen att flera delar av regeringsprogrammet ska förverk-

ligas genom lagstiftning. Men vi väntar. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Nina Fellman, replik 

Tack, talman! Det skulle ju vara bra om världen skulle stanna upp och 

ingenting skulle hända så att centern skulle hinna ikapp med reformer-

na.  

Har ltl Lundberg överhuvudtaget följt med den process som pågår 

vad gäller kommunstrukturreformen och den demokratiaspekt som 

finns inbakad i arbetet? Hur det är upplagt att det ska vara så öppet och 

så transparent som möjligt? Hur varenda papper, dokument och resultat 

av utredningen så här långt är tillgängliga? Hur många workshops och 

medborgardialoger som har ordnats? Hur många diskussioner som har 

hållits med kommunfältet? Eller har hon bara bestämt sig för att centern 

är emot? Centern säger nej och därför engagerar man sig inte i frågan, 
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man fördjupar sig inte, man skaffar sig inte den information som finns 

tillgänglig och argumenterar om själva frågan; är det bra eller dåligt för 

Åland som helhet att vi har en reformprocess om en förändring som 

drivs? 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Om minister Fellman har varit närvarande, om minister 

Fellman har lyssnat så vet minister Fellman att vi från den dagen när re-

geringen presenterade sitt regeringsprogram har ställt frågor, vi ställer 

fortfarande samma frågor och vi står fortfarande utan svar från rege-

ringen på vilken målsättningen är med reformarbetet. 

Lantrådet säger att butiker, alla skolor, alla äldreboenden och all 

barnomsorg ska finnas kvar i kommunerna. Vi ska inte vara tveksamma 

till någonting. Samtidigt stiger finansministern upp och säger; ”vi ska 

spara 15 miljoner euro på den här reformen”.  

Vi vill ha svar på vad regeringen arbetar efter för att kunna ta ställ-

ning till vad regeringen föreslår. 

Minister Nina Fellman, replik 

Tack, fru talman! Svaret på den frågan fanns ju redan i regeringspro-

grammet. Regeringen driver en förändring av kommunstrukturen på 

Åland. Det enda sättet att utveckla demokratin på Åland är inte att allt 

förblir som det alltid har varit. Demokratin ska utvecklas. Det som ltl 

Lundberg förespråkar är att ingenting ska hända och att man inte ska 

läsa de utredningar och material som kommer. Man ska bara konsta-

tera; ”nej, de jobbar med fel sak så vi tänker inte engagera oss i det 

överhuvudtaget”. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Det skulle vara klädsamt av minister Fellman att tala om 

när jag har sagt det här? Ministern får gärna återkomma i ett anförande. 

Det är kanske inte någon idé att svara när ministern inte lyssnar. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Plenum avbryts för lunch och återupptas kl. 13.00  

Talmannen 

Plenum fortsätter. 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Jag vill komma med några kommentarer med anledning av det sen-

aste anförande just före lunchpausen. 

Jag förstår att enligt vissa delar av oppositionens dramaturgi passar att kri-

tisera hur landskapsregeringen har jobbat med social- och hälsovårdsrefor-

men och hur den slår mot självstyrelsen. Jag vill ändå vara tydlig med att det 

inte stämmer överens med sanningen.  

Social- och hälsovårdsreformen har präglat hela arbetsåret. Jag instämmer 

i den analysen som flera talare, bl.a. vicelantrådet och finansministern, har 

påpekat; vi kan ju inte reformer i riket låta styra självstyrelsens utveckling. 

Det vägrar jag helt enkelt. 
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Jag tycker också att man till vissa delar silar information och använder det 

som man behagar så att landskapsregeringen framstår i dålig dager. 

Det är inte speciellt sympatiskt att försöka plocka poäng i en svår situation. 

Landskapsregeringen har visat en total öppenhet och transparens.  

Under hela året har vi haft ett nära samarbete med självstyrelsepolitiska 

nämnden och det uppfattar jag som väldigt värdefullt. Vi har också haft sam-

arbete med Ålandskommitténs åländska del, med talmannen, med riksdags-

ledamoten och vi har i flera omgångar rådgjort med landshövdingen. 

Jag vill ändå påminna om att när landskapsregeringen fick underlaget från 

finansministeriet sista veckan i februari det här året så agerade vi snabbt. Vi 

kallade in tjänsteman från deras vinterledighet. Vi informerade Ålandskom-

mittén. Nu pratar jag om månadsskiftet mars-april. Den 5 mars informerade 

vi Ålandskommittén. Vi informerade lagtinget och självstyrelsepolitiska 

nämnden när lagtinget kom tillbaka från vinterledigheten. Det första mötet 

med Helsingfors och riksrepresentanter var den 8 mars, då var det här på 

agendan och det har det varit kontinuerligt under hela året. Meningen var att 

statsministern skulle ha kommit den 8 mars men han fick tyvärr förhinder, 

det var praktiska arrangemang som ställde till det, men Ålandsministern var 

på plats. Det kan också finnas fog att dra sig till minnes att då fick landskaps-

regeringen kritik. Det påstås att landskapsregeringen läckte material och in-

formation. Man påstod att landskapsregeringen oroade i onödan, det påpe-

kades att landskapsregeringen förstörde relationerna. Men landskapsrege-

ringen har agerat kontinuerligt och konsekvent ända sedan slutet av februari. 

Som jag sade i lantrådets upplysning häromdagen så har vi haft kontakter 

med Ålandsministern, med statsministern och även på strategimöte den 21 

november där den samlade riksregeringen var på plats. Vi har haft kontakter 

med finansministern, familje- och omsorgsministern, statsministern och 

Ålandsministern och detta var den allra viktigaste frågan vi hade på agendan. 

Man kan också dra sig till minnes att i misstroendedebatten så ifrågasatte 

centern att landskapsregeringen överhuvudtaget skulle fara på strategimötet 

och att vi prioriterade det strategimötet med riksregeringen framom lagtings-

arbetet. Det tycker jag också är anmärkningsvärt i sammanhanget. 

Det är ju inte så att arbetet i den utredartjänst som landskapsregeringen 

nu utannonserar skulle börja nu. Det är absurt att diskutera på det viset. Vi 

vet att social- och hälsovårdsreformen är nära sammanflätad med det arbete 

som görs i Ålandskommittén. Nyckeln finns i de finansiella lösningarna. Un-

der hela året har finansavdelningen arbetat tillsammans med finansministe-

riet. Dessutom har landskapsregeringen, där allt ställs på sin spets, gett ett 

fylligt svar på rikspropositionen. 

Nu jobbar vi med att få in skrivningar i propositionen som är meningen att 

gå till riksdagen i januari. Vi kommer också att bereda svar till riksregeringen 

angående hur vi tycker att det gemensamma utredningsmandatet ska utfor-

mas. Där har vi också varit mycket tydliga med att vi inte vill ha någon slags 

ekonomisk revisor som studerar penningströmmarna mellan Åland och riket. 

Vi vill ha en utredare som tar frågan på allvar och som ser till att hela social- 

och hälsovårdsreformen blir neutral ur självstyrelsens perspektiv. 

Dessutom kommer antagligen frågan att bli ännu mera komplex i och med 

att riksregeringen går vidare med den så kallade valfrihetsreformen. Tack. 
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Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Tack, fru talman! Tack fru lantrådet för kompletterande 

upplysningar. Även om jag inte var inblandad i den diskussionen så kan 

jag inleda med att den reaktion som vi hade från centergruppen i sam-

band med strategimötet för drygt två veckor sedan var mera att det var 

lite märkligt att landskapsregeringen in extension for iväg till Helsing-

fors när det är plenum. Man kunde mycket väl ha lämnat två av sju mi-

nistrar hemma, det har inte skadat saken. Jag tror inte att alla ministrar 

hade en funktion att fylla under strategimötet. Det gällde lite respekten 

för lagtinget som sådant. 

I övrigt när det gäller processen runt sote, så vi som hela tiden har fått 

vara med i processen är mycket nöjda med hur det fungerar. Sitter man 

med i Ålandskommittén så har man fått vara med i diskussionerna och 

även via självstyrelsepolitiska nämnden där jag också har deltagit. Jag 

förstår mycket väl reaktionerna bland kollegiet i övrigt. Alla vill väl ha 

samma information. Vår gruppledare Britt Lundberg lyfte fram att också 

instrumentet att samla lagtinget via gruppledarna skulle vara ett bra in-

strument att ta till. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Jag tror att de som känner mig vet att jag är inte omöjlig på nå-

got vis. Är det så att det finns ett behov så kan man absolut ta initiativ 

själv och jag kommer garanterat. Jag har erbjudit mig att om det finns 

frågeställningar så kommer jag gärna till lagtingsgrupperna. Om 

gruppledarna har önskemål att sammankallas så står jag till lagtingets 

förfogande. 

När det gällde strategimötet så var nästan hela den finska regeringen 

på plats. Vi gjorde den bedömningen efter att vi hade diskuterat med 

talmannen. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Ja, bästa lantrådet, den bedömningen gjorde ni men den var inte helt 

korrekt enligt lagtingets roll i systemet. Vi har två planhalvor som ska 

täckas upp och lagtinget tillhör den ena. Nog tjafsat om det! Det viktiga 

är att blicka framåt. 

I och med att jag var närvarande på Ålandskommittén i torsdags så 

kan jag konstatera att vi jobbar tillsammans för att lösa den här för 

Åland mycket svår fråga. Jag kan lova att den åländska delegationen - vi 

var ganska många i torsdags 10 personer - alla bidrog nog på sitt sätt för 

att verkligen få riksrepresentanterna, i synnerhet riksdagsledamöterna 

att förstå allvaret i hela sotereformen och dess implikationer. Jag vill 

med bestämdhet säga att resultatet av mötet var gott till den delen. Man 

börjar förstå allvaret. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det gläder mig. Jag har också påpekat att alla har dragit sitt 

strå till stacken och försöker dra sitt strå till stacken. Förhoppningsvis 

får vi förståelse, förhoppningsvis får vi skrivningar i propositionen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Tack lantrådet för den här upplösningen. Jag tror att vi faktiskt 

har att göra med en informationsbrist från allra första början. Det är nog 

otvetydigt så att landskapsregeringen har ett informationsövertag när 

det gäller vad som har sagts när, hur, vem och varför. Från sidan kan 

man egentligen bara förlita sig på tidningsuppgifter. Det har jag möjlig-

en tyckt att ha känts lite underligt av det skälet att det handlar om ge-

mensamma utmaningar, vilket inte är intern landskapspolitik för det 

finns alltid en massa olika åsikter. Men förhållande gentemot Finland så 

har jag egentligen aldrig upptäckt att där skulle finnas några stora skill-

nader. Varför har man valt att ändå rätt aktivt hålla oppositionen utan-

för i det här arbetet? Jag har inte ens fått ett telefonsamtal om de här 

frågorna när man verkligen började inse digniteten av dem.  

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Jag kan inte omfatta den kritiken, jag tycker att den är orättvis. 

Jag lyssnade vad ltl Pettersson sade, men jag tycker att vi i allra högsta 

grad har diskuterat frågorna. Vi har diskuterat med självstyrelsepoli-

tiska nämnden, med Ålandskommittén och där sitter ju tunga centerpo-

litiker med gedigen erfarenhet; Harry Jansson, Roger Nordlund och Ve-

ronica Thörnroos. Men som sagt var, jag säger det igen, finns det behov 

så finns jag här och svarar gärna på frågor efter bästa förmåga. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Till att börja med; det var inte kritik, det var en fråga. Det var 

verkligen bara en fråga. Alla frågor är inte per automatik kritik, det kan 

vara uppriktiga funderingar och det var det i det här fallet. Jag tror att 

det klokaste vi borde göra är nog att glömma det här som har varit even-

tuellt och faktiskt bestämma oss för vad det är vi vill ha gjort.  

Vi har från partiets sida rätt mycket kontakter gentemot Finland. Vad 

de sedan är värda är svårt att säga i dagens läge då hela havet stormar 

där mellan varven. Vi har faktiskt rätt många beröringspunkter som vi 

kunde utnyttja, men då måste man få känna sig lite involverad och med 

hellre än utestängd. Det är alltså inte kritik utan det är verkligen en öns-

kan och en fråga. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Jag tycker att jag har haft en väldigt bra dialog med lagtingets 

partier. Jag har absolut utnyttjat de organ som finns. Vi har diskuterat 

informellt och vi har diskuterat formellt. Vi har också använt oss av oor-

todoxa metoder som har efterfrågats från centerhåll. Vi gjorde en film 

som vi presenterade på vårt strategimöte.  

Vid lantrådets upplysning så bad jag lagtinget att utnyttja de kontak-

ter som finns och detta möttes också delvis med kritik. Det känns lite 

som om vad man än gör så finns det fog för kritik. 

Jag upprepar ytterligare att jag står till gruppens förfogande. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag tror absolut att landskapsregeringen har gjort sitt bästa 

i den här frågan. Jag vågar påstå att jag också själv har gjort mitt bästa 

och jag vågar påstå att mitt parti har gjort sitt bästa. Jag vågar också på-

stått riksdagsledamoten gör sitt bästa i den här frågan. Alla försöker 

åstadkomma att göra förändring som medför att vi skulle uppnå neutra-

liteten i förhållande till självstyrelsen när det gäller sote. 

Problemet är att idag skriver vi den 15 december 2016 och sannolikt i 

januari kommer den här propositionen att rulla vidare till riksdagen ef-

ter att den har varit ett år hos regeringen i Finland.  

Det bästa vi nu kan hoppas på är att vi ska få in en skrivning i moti-

veringarna där man uppmanar att man ska eftersträva neutralitet för 

Åland. Vi måste inse det allvarliga läget. Vi måste hitta en strategisk 

agenda tillsammans. Jag återkommer i nästa replik till helhetsbilden. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Ser man på arbetsordningen i hela det här ärendet så har vi 

försökt lobba på alla sätt och vis. Där allt ställs på sin spets är ju i utlå-

tandet som landskapsregeringen gav på propositionsutkastet vilket har 

varit på remiss i 3-4 månader. Det är en bunt på 10 cm papper och där 

kunde vi sätta ner i skrift vad vi vill åstadkomma i propositionen.  

Nu smalnar tunneln av tills det kommer ett resultat och nu gör vi allt 

vi kan för att påverka propositionen. Vi har ett väldigt intimt samarbete 

med självstyrelsepolitiska nämnden, med riksdagledamoten och med 

Ålandskommittén. Vi har samma mål och målsättning hur vi ska ro det 

här i hamn.  

Ltl Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Trots alla dessa och allas våra gemensamma ansträngningar 

så står vi fortfarande inför en väldigt svår situation. Propositionen går 

vidare till riksdagen och så som den ligger nu så är den närmast en kata-

strof för vår självstyrelse. Det är faktum. 

Som jag ser bilden nu så rullar man det här vidare till nästa instans. 

Antagligen kommer man att försöka hitta en lösning i samband med den 

nya självstyrelselagen år 2022. Vi har en tid mellan 2019 och 2020 som 

vi antagligen måste hantera på något sätt. Första prioritet måste natur-

ligtvis vara att vi redan 2019 kan åstadkomma en lösning som är funge-

rande på Åland. Så som jag ser att spelplanen nu är upplagd så är jag 

rädd för att man försöker hitta en slutgiltig lösning med skatteöverfö-

ring till Åland år 2022. Men hur ska vi hantera det åländska samhället 

under tiden här emellan? Det har jag svårt att se. Alla olika scenarier 

borde vi vara ärliga med och lägga fram och kunna ha en diskussion ge-

mensamt bland partierna om hur vi ska hantera situationen som vi be-

finner oss i. Det här är ett tåg som går framåt hela tiden.  

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Vi vet inte var det slutar ännu, men min uppfattning är att det 

har tagits ad notam det som landskapsregeringen, riksdagsledamoten 

och olika personer har sagt genom sina kanaler att det går emot grund-

lagen och självstyrelselagen. 
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Meningen är att propositionen ska öppnas 2018 då man ska reglera 

skatteskalor och då finns det också utrymme att reglera hur man förhål-

ler sig till självstyrelsen.  

Vi har haft en strategi, varit konsekventa under hela året och det fort-

sätter vi med. Vi är glada för alla som drar sitt strå till stacken och gör 

vad man kan. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Göte Winé 

Tack, talman! Vi har nu i finans- och näringsutskottet behandlat landskapets 

budgetförslag för 2017 och jag kan konstatera att ett stöd för detta budgetför-

slag finns brett. Visst finns det reservationer till budgeten, men som jag ser 

det så är det en hel del att man håller med i sak och politiken utan mer åsikter 

om tillvägagångssättet, som t.ex. ja, politiken är bra men skulle vi få sitta vi 

rodret skulle vi göra så här. Det är förståeligt för det är politik och parlament-

arism. Och inget fel i att man ser en förståelse för den ekonomiska situation 

som Åland befinner sig i. Då tänker jag inte nu i enbart 2017 års budget utan 

tänker över flera år. För med vårt ekonomiska system så är vi fast i Finlands 

ekonomi för hårt.  

År 2013 kom det en vändpunkt för den åländska ekonomin. Efter hårda ti-

der steg vårt BNP till 2,6 procent det var mycket tack vare det privata nä-

ringslivet som då hade då ett gott år och drog upp den totala BNP – trots att 

den offentliga sektorn då hade krympt, enligt ÅSUB.  

Enligt ÅSUB:s prognoser och preliminära beräkningar blev tillväxten 2,4 

procent förra året och växer i samma takt som den finländska, med blyg-

samma 1,0 procent innevarande år. Så med dagens finansieringssystem så är 

vi beroende av och i klorna av den ännu krypande finska ekonomin. 

Även om man vill se en ljusning i horisonten så är det ändå statsskulder 

och annat så skymmer horisonten och ljusningen är ännu längre bort med 

den politik som nu bedrivs i Helsingfors. 

Ja politiken i Helsingfors kan vi ju inte nu kalla för gynnsam för Åland, och 

det är bra att vi alla gör vårt för att förbättra relationen Helsingfors – Åland.  

Sällan har jag väl känt en sådan nonchalans och brist på respekt från Helsing-

fors som vi har just nu för vår självstyrelse.  

Man har väl aldrig heller hört en sådan besvikelse från ålänningar som nu 

för den finländska regeringen. Jag förstår vår åländska regerings dilemma att 

sätta ner foten samtidigt som man behöver förtydliga det ansvar som de har i 

Helsingfors för att respektera vår självstyrelse och ta ansvar för det svenska 

språket. Inget verkar ju vara heligt för regeringen i Helsingfors varken det är 

grundlagsberättigat eller inte. 

Jag vill ge vår regering vårt stöd från den socialdemokratiska lagtings-

gruppen att jobba och kämpa vidare. Kraften att kämpa vidare med att inse 

vilket ansvar den finländska regeringen har över Åland och för det svenska 

språket. Man ser nu en uppgivenhet när man upplever att det finns syn-

punkter om att man vill att Åland ska gå så långt att man t.o.m. skulle ha 

åländsk anställd personal vid ministerierna för att följa Ålands intresse. Med 

denna finländska regering så kanske många orter borde ha intressebevakare 

vid ministerierna för att bevaka sina intressen för ingen sitter säker, allra 
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minst det svenska språket. Men det ska man inte behöva. Finlands regering 

är vald att bevara hela Finlands intressen. 

Under många år har det diskuterats om hotet om det svenska språket i Fin-

land och jag kan erkänna att jag inte varit orolig - förrän nu.  

Jag har förmånen att få sitta med i Folktingets social- och hälsovårdsut-

skott. När jag satt där på ett möte den 2 september så insåg jag att nu kom-

mer regeringen i Helsingfors att köra över det svenska språket i och med 

jourreformen som nu pressats i riksdagen. Så direkt från mötet så mailade jag 

minister Valve om min oro över konsekvenserna som det kan innebära för 

ålänningarna. Jag fick då till svar att landskapsregeringen inte just då ser nå-

gon oro för vården i Åbo. Jag hoppas de orden håller och att vi kan känna oss 

trygga. Min oros känsla är ännu inte lugnad, oron finns att vård- och land-

skapsreformen pressas igenom till vilket pris som helst. 

Talman! Trots det så är det Finlands regerings ansvar att kommunicera 

med oss på svenska och värna om att de svenska språkrättigheterna uppfylls. 

Det är inget som vi ska ansvara för, utan man ska ka kräva att vår rätt genom 

att Finland konstitutionellt är tvåspråkigt med svenska som ett national-

språk. 

Ålands landskapsregering har också sitt ansvar med att lyfta upp språksi-

tuationen på Ålands och ska informera om läget. Det gör man på olika sätt 

redan. Ett av sätt är att lyfta upp det så är den utredning som språkrådet har 

haft ÅSUB genomföra, en undersökning om bl.a. språkbehov i det privata nä-

ringslivet.   

Så bästa vänner det är verkligen dags för riksdagen nu att inse att Åland 

kan stå på egna ben bara man låter Åland växa ekonomiskt och ger det själv-

styrda Åland möjligheter att stå på sina egna ben och inte att vi nu fortsätter 

betala för den finländska ekonomiska kräftgången.  

Ålands näringsliv mår bra och det gör att Åland nu har en stark ekonomi. 

Då ska vi få växa och inte vara begränsade av den finländska ekonomin. Nu 

görs där reformer i Finland som avvecklar kommuner och gör kommunerna 

till tomma skal. Man kan väl säga att den finländska ekonomin och politiken 

är rätt så ihålig just nu. Medan vi på Åland har en helt annan målsättning 

med politiken där vi bl.a. vill stärka kommunerna.  

Däremot har Finland åtagit sig att säkerställa och garantera rätten till vårt 

svenska språk och det ska vi kräva. Även denna Helsingfors regering har ett 

Åland att värna om och se till dess intresse.  

Så bästa regering Katrin Sjögren, kraft att kämpa vidare för att vinna re-

spekt för Ålands bästa trots en bristande respekt från Helsingfors. 

För att avsluta denna del i mitt anförande så ger jag er följande vägkost: 

”Aldrig har åländska kvinnor och män svikit sin stam och dess ära; ofärd oss 

hotat, men segervisst än frihetens arvsrätt vi bära”. 

Talman! Detta var mitt gruppanförande och det blev en hel del självstyrel-

sepolitik, och det är väl så att det är nu det mest angelägna som kanske inte 

syns i euron och cent här i budgetförslaget, men är av betydande vikt för vår 

framtida ekonomi därför kan jag inte undgå att ha lite funderingar kring det. 

Åland ska växa, vi ska ha ett Åland som mår bra och som ålänningar som 

är stolta över. Ett Åland med bärkraftiga kommuner och en bra regionalpoli-

tik. Det visar vi att vi har i denna regeringspolitik en politik som strävar mot 

mer ekonomiskt bärkraftiga kommuner och även en bra regionalpolitik med 

att främja näringslivets förutsättningar på landsbygd och i skärgård.  
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Att jobba med en bra konjunkturpolitik är att få en jämn tillväxt. Det finns 

fördröjningar mellan åtgärd och effekt, men vi ser på ÅSUB:s prognoser att 

det åländska näringslivet mår bra och behöver vi fortsätta att sträva efter det i 

arbetet. Åland är fantastiskt och speciellt, som ett litet samhälle så har vi 

många småföretag och där skiljer vi oss lite från våra närliggande regioner. Vi 

ska på Åland fortsätta främja ett blomstrande näringsliv, vi ska ge de förut-

sättningar att näringslivet forsätter bidra till en höjning av vårt BNP och att vi 

har en god sysselsättning.  

Vårt näringsliv växer runt om i världen. Våra primärnäringar har hittat nya 

handelsområden och ser möjligheter. Det känns som vi ger dem de förutsätt-

ningar, trots hot där man vill lägga ner verksamheter så har landskapsrege-

ringen reagerat och agerat. Tack för det. 

Talman! Det är bra att det tas på allvar och att vi jobbar med målet full 

sysselsättning och arbete åt alla. Just där vill vi från den socialdemokratiska 

lagtingsgruppen lyfta upp den satsning som man har gjort mot den tidigare 

marginaliserade gruppen – nämligen de långtidsarbetslösa. 

Talman! Som jag inledde mitt anförande så finns det ett brett stöd för detta 

budgetförslag och jag kan stå här lika länge till och tala men det kommer jag 

inte att göra. Jag bryter av här. Jag återkommer i ett nytt anförande där jag 

kommer att prata om socialpolitik och olika verksamheter som bl.a. polisen 

och Ålands hälso- och sjukvård. Jag kommer att diskutera om ungdomar med 

särskilda behov och framförallt om den psykiska ohälsan som vi har i vårt 

samhälle. Tack.  

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Ltl Winé tog upp oron över vi kanske inte kan få vård på 

svenska i Åbo. Jag känner ändå att jag måste och kan ge lite lugnande 

besked. 

Vi köper våra tjänster från Åbo universitetssjukhus. För snart två må-

nader sedan var egentliga Finlands sjukhusstyrelse här och jag hade 

förmånen att träffa dem. Då fick jag en bild av att de så klart vill produ-

cerar de tjänster som vi vill köpa. Det betyder att om vi ska vilja köpa 

tjänster av dem så ska de kunna producera tjänster på svenska. De var 

väldigt måna om det och gav ett väldigt förtroendeingivande intryck. Nu 

har de anställt fler personer för att t.ex. översätta journaler och dylikt 

snabbare på svenska. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, talman! Min oro handlade egentligen om hur Åbo universitets-

sjukhus kommer att se ut efter reformen. Vilken specialistvård kommer 

de att erbjuda? Åbo universitetssjukhus tänker ju självklart på pengar 

och vill erbjuda det som köparen efterfrågar. Men vad kommer de att 

kunna erbjuda? Kommer verksamheter att flytta från Åbo till något an-

nat ställe på grund av reformen? Kommer antal universitetssjukhus att 

minska, vad händer då? I tidningen häromdagen läste jag den åländska 

riksdagsmannen gick ut med lugnande besked. Specialistenheter kom-

mer inte att flyttas till Tammerfors. Då i september vad jag orolig över 

vad vi kommer att kunna erbjuda. Att flytta en viss verksamhet från Åbo 

till Tammerfors medför att resorna blir betydligt jobbigare för de 

åländska patienterna. 
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Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Jag lovar att vi från ÅHS när vi köper upp våra tjänster 

absolut också tar detta med i vårt beaktande. Det får inte bli för krång-

ligt och för svårt vilket också blir ofta fördyrande. Det kommer jag abso-

lut att ta med mig till ÅHS styrelse. 

Den bild jag också fick från egentliga Finlands sjukvårdsstyrelse var 

att de även ser sig om att eventuellt kunna sälja tjänster till Sverige, och 

då tror jag att de verkligen kommer att satsa mera på svenskan. 

Ltl Göte Winé, replik 

Jag tackar ltl Holmberg-Jansson för de här orden. Det som gjorde att jag 

reagerade och agerade under det här mötet var att vi behöver hjälpa till. 

Nu har jag möjlighet att sitta med i folketingets social- och hälsovårds-

utskott. Sitter jag på ett möte och känner en oro så visar jag det. Jag vill 

att man kollar upp det, vilka konsekvenser får det. Det är viktigt att vi 

snabbt är med och agerar och reagerar ifall vi känner att här behöver vi 

gå in och här behöver vi komma med en skrivelse. Jag jobbar ganska 

mycket på det sättet när jag är i folketinget, t.ex. när det gäller bevaran-

det av Pixnekliniken och Lagmansgården. Jag tar del av de andra orter-

nas oro i Svenskfinland för den svenskspråkiga vården. Vi behöver alla 

hjälpas åt. Vi har alla ett stort ansvar att bevara det svenska språket i 

Finland. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Först vill jag tacka ltl Winé och utskottet för att de tog in ett 

stycke om det svenska språket i betänkandet, eftersom det inte fanns ett 

enda ord om det i budgetframställningen. Det var bra. 

För det andra vill jag ge en eloge till ltl Göte Winé för det känslo-

samma och starka anförandet för svenska språket som han just höll här. 

Jag kunde ha hållit precis samma anförande själv för ungefär 20-25 år 

sedan. Men efter det har jag jobbat 20 år i Ålands landskapsregering, jag 

har sett en språklig utveckling i det här landet och det senaste året har 

jag sett när vi har förlorat diskussioner om klumpsumman med Finland. 

Vi har förlorat vindkraftsstödet. Just nu kämpar vi med all kraft att sote-

reformen ska få en bra lösning och hittills har vi inte lyckats ändra en 

stavelse i någon paragraf i den framställningen. Man ser hur alla andra 

större och mindre frågor hanteras i förvaltningen. Det här systemet vi 

har fungerar inte. Vi måste få in människor och resurser på andra sidan 

som jobbar med oss och för oss. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, talman! Tack ltl Nordlund för de inspelen och åsikterna, de är jätte 

värdefulla. Även utskottet tackade för skrivningarna om svenska språ-

ket, vi tyckte det var en självklarhet för vi är ett så bra utskott och det 

kändes som vår plikt. Ltl Nordlund, vi behöver alla vara med och jobba 

för det svenska språket. Vi måste nå politikerna mera. Vi har lätt att nå 

ministerierna och jobba på den nivån och det ska vi också, men vi måste 

också börja bli mer aktiva och ta vårt ansvar för att nå politikerna. Det 
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ska inte bara vara tjänstemännen som har sina kontakter. Vi politiker 

måste ta kontakt med politiker. Även om tjänstemännen är överens så är 

det politikerna sedan som beslutar och det medför förändringar till vår 

nackdel, vilket vi har sett. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Den krassa verkligheten i dagens Finland är att den gene-

ration tjänstemän som nu finns i ministerierna har ingen kunskap om 

självstyrelsen. De har väldigt ringa kunskap. Den generation politiker 

som nu har makten i Finland har heller ingen kunskap om självstyrelsen 

och den har egentligen ingen nordisk relation att förhålla sig till. Till det 

ska vi sedan lägga att vi har den språkliga utvecklingen här i landet. 

Fråga dem i Vasa hur mycket de tror på grundlagen idag och svenska 

språkets möjligheter att överleva på sikt och att den svenska befolkning-

en ska få oss sina rättigheter tillgodosedda. Jag tror det finns en stor be-

svikelse och uppgivenhet där. 

Till sist, jag vill verkligen inte bli beskylld för någon sorts uppgivenhet 

som jag lite läste in ltl Winés anförande. Titta på Färöarna! De har tjäns-

temän i Köpenhamn som tar till vara deras intresse och Färöarna är 

verkligen inte uppgivna. De kämpar för sin sak och de ser till att det 

finns resurser och resurser på rätt plats. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, talman! När det gäller uppgivenheten så menade jag att vi fort-

sättningsvis ändå ska kväva att det är Finland som har ansvaret för 

Åland. De är Finland som har ansvaret för att svenska språket behålls. 

Jag har full förståelse för de tankar som ltl Nordlund hade kring Vasa 

idag. Det tankarna hade jag också i morse när jag skrev mitt anförande. 

Jag har läst i våra rikstidningar och de tankarna är inte de vackraste 

idag. Den här regeringen i Finland har svikit Svenskfinland och Åland. 

Men vi har ett ansvar och en dialog. Vi har ett ansvar att fara dit och 

hålla en dialog. På vilket sätt det görs, det tror jag fortfarande att vi ska 

diskutera. Men vi kan inte frånta Finland dess ansvar över Åland och det 

svenska språket.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Bert Häggblom 

Fru talman! Först vill jag rikta ett stort tack till finansutskottets sekreterare 

som har kunnat få ihop det här betänkandet utgående från de olika åsikter 

som har framförts här och de divigerande åsikter som finns. Det måste vara 

ett konststycke att få ihop ett betänkande utgående från det. 

Är jag besviken på finansutskottets betänkande? Nej, jag är inte besviken 

på det, jag har fått en bra utdelning på mina motioner i varje fall. Många sade 

att man inte får igenom sina motioner i utskottet, men den åsikten har inte 

det här finansutskottet haft. Finansutskottet har varit lite mer positivt än vad 

regeringen är, som en regeringsledamot i regeringen sade. 

För det första har finansutskottet beaktat utflyttade ålänningar, där läm-

nade jag in en motion att man ska ha en strategi för det. Det är viktigt att vi 
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får hem alla ålänningar till landskapet. Det är bra att finansutskottet har be-

aktat det. 

Beträffande bilbesiktningen så har också utskottet beaktat den, fast man 

inte har godkänt motionen helt full så har man gett i uppdrag åt landskapsre-

geringen att inte höja avgifterna. Det är också viktigt. 

Beträffande avgifterna för fisketurister som regeringen förde fram så har 

finansutskottet också beaktat motionen som lämnades in. Man bör nog titta 

på den juridiska biten före man kommer med ett lagförslag, om det överhu-

vudtaget går att jämföra. 

Däremot har finansutskottet inte ansett att skrotbilspremien är bra. Vi har 

inte haft skrotbilspremie på Åland fast riket har haft premien. Finansutskot-

tet tycker oberoende att landskapsregeringen bör titta på det. Häromdagen 

pratade man om miljöfrågor, men visa det i handling också och inte bara neg-

ligera det! Landskapsregeringen bör titta på skrotbilspremien. 

Sedan är jag lite besviken på finansutskottet beträffande Waldorfskolan 

och ersättande skolor. Finansutskott har inte beaktat och skrivit någonting 

om detta. Det är viktigt i vårt samhälle att alla har möjlighet att få den utbild-

ning man vill ha, det som inte samhället kan erbjuda. Det finns privata som 

faktiskt jobbar hårt för att visa en pedagogik som inte samhälle lyfter upp.  

Vi har en brist i skolsystemet idag. Vi tar inte vara på de högst presterande, 

vi tar inte vara på de personerna som man gör i andra länder. Här ska de sitta 

i samma klass och egentligen lida. Ofta är de oroliga eleverna de smartaste för 

de är inte engagerade och de kan också hamna snett sedan. Jag har under 

åren sett unga som har råkat ut för klammeri med rättvisan, sedan har de 

kommit bort från det och är nuförtiden en av de bästa företagarna på Åland. 

Så kan de gå. Det är skolväsendet som inte har tagit vara på dem på rätt sätt. 

Här har utbildningsministern något att ta itu med och inte säga nej till de här 

ersättande skolorna. Ta vara på de här initiativen! Jag vet att liberalerna 

tycker att skolväsendet på Åland alltid har varit bra. Det har varit en liberal 

käpphäst. Men ta bort den, beakta detta i fortsättningen och ta vara på de 

människor som finns i vårt samhälle!  

Det har diskuterats mycket hur dialogen är mellan regeringen och opposit-

ionen. På sidan om kan jag konstatera att det idag finns en skiljelinje mellan 

liberalerna och centern. Det finns en ganska hård linje här i lagtinget. Är det 

bra för Åland? Är det en bra demokrati vi har på Åland, parlamentarismen? 

Enligt min åsikt är det inte det. Jag undrar om man inte borde titta på det 

gamla systemet att fem ledamöter i lagtinget kunde sätta in en person i land-

skapsregeringen?  

Ni säger att vi har en så stor kris mot Finland, då behöver vi alla krafter till 

det och jobba för det. Då är frågan; ska hälften av lagtinget stå utanför? Det 

är regeringen som har ansvar att förhandla med Finland, det ska inte en-

skilda lagtingsledamöter fara till Finland och göra. Det kan bli fel, det kan bli 

jättefel, det har förekommit förut och på det sättet är det ett trendbrott som 

har varit att alla har varit eniga. Tidigare fanns det vissa partier som for och 

sköt landskapsregeringen i sank. Det har jag inte sett under den här resan 

som vi nu gör och det är bra.  

Dialogen på hemmaplan mellan parlamentariker tycker jag inte om. Efter 

årsskiftet har vi förmån att ha Nordiska rådets president, men på hemmaplan 

dög hon inte ens att vara ordförande för Ålands delegation i Nordiska rådet. 

Regeringsblocket ger inte bra signaler! Jag gillar inte det där. Man har förtro-
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ende internationellt men inte på hemmaplan då är det något som är fel där 

hemma, bara för att man är mot varandra.  

Jag själv drabbades eftersom regeringen med lantrådet Katrin Sjögren i 

spetsen kallade mig för clown. Ni såg att hon reagerade, men Katrin Sjögren 

är ansvarig för regeringsledamöterna.  

I en debatt här i lagtinget tog jag upp att ÅHS styrelse kanske inte behöver 

finnas. Man kanske skulle ta bort styrelsen helt och hållet eftersom det finns 

tjänstemän där som kan sköta det, alternativt att man har en annan styrelse, 

en styrelse tillsatt av politiker. Efter det fick jag ett brev av minister Wille 

Valve som jag har svarat på. Han ifrågasatte om vi obundna överhuvudtaget 

skulle vara med i ÅHS styrelse. Jag svarade omedelbart för jag trodde att det 

här brevet kom från regeringen eftersom det var från minister Valves mail-

box. Jag svarade och sade att vi behandlar det i vederbörlig ordning. Men 

döm om min förvåning när tidningen ringde upp mig häromdagen och frå-

gade om detta. För då hade Wille Valve skrivit på sin blogg att vi inte hade 

svarat på hans brev och att Bert Häggblom ska stå och skämmas i lagtinget 

och att han är en clown. Vad menar regeringen med detta? Är det så här det 

ska gå till? Idag har jag begärt ut alla mailloggar under två månader av Wille 

Valve. Jag vill se hur det sköts. Det här brevet som han har skickat till mig är 

inte registrerat fast det kommer från minister Wille Valve. Det här ska redas 

upp lantrådet! Jag accepterar inte att bli behandlad så här! Talmannen skulle 

inte acceptera att någon lagtingsledamot eller regeringsmedlem kallar mig för 

clown. Absolut inte! Och rätta mig om jag har gjort så mot någon av er här. 

Jag har aldrig gjort det och kommer inte att göra det heller och i så fall ska jag 

be om ursäkt. Red upp det här i regeringen. Ministern är inte här nu och var-

för är han inte här? Han har varit här tidigare idag. Han ville säkert inte ta 

den här debatten med mig nu, tyvärr. Lantrådet Sjögren är ansvarig för sina 

regeringskollegor. Detta vill jag att ska redas upp. Jag har lämnat in ett brev 

till lantrådet idag som är registrerat. Tack. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Det är bra om ltl Häggblom tycker att han i finans- och nä-

ringsutskottet fått gehör för sina motioner. Jag tycker också att finans-

utskottet har gjort goda bedömningar kring de här frågorna. Ltl Hägg-

blom berörde skrotbilspremien och strategi för rekrytering av ålänning-

ar som bl.a. studerar utanför Åland. När det gäller de sakerna så tror jag 

det är bra att ha i minnet att en skrotningspremie har funnits på Åland. 

För ltl Häggblom sade att någon skrotningspremie inte finns och inte 

har funnits. Premien har också utvärderats och under de här åren hade 

den ett bra resultat. Det är absolut en option som finns där. 

Problemet just nu är att Åland håller på att utarbeta en ny avfallslag 

angående hur man ska ta hand om skrotbilar och producentansvaret. 

Man kan inte främja detta innan man har ett bra sätt att hantera skrot-

ningen av bilar. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Jag vet mycket väl om premien som förekom tidigare eftersom jag var 

initiativtagare till den. Det var det lagutskott, som jag då satt i, som in-

förde den premien efter att vi hade varit till Sverige på en studieresa. Så 

den känner jag mycket väl till.  
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Nu menade jag den skrotbilspremie som Finland hade nu, när man 

köper nya bilar i Finland så får man också pengar för det och det är en 

helt annan sak som vi inte har haft i landskapet. Det tycker jag att land-

skapsregeringen bör titta på. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Det är fullt möjligt att titta på det, men just nu är tidpunkten inte den 

rätta. Om man uppmuntrar ålänningarna till att skrota gamla bilar så 

ska vi också ha ett välfungerande producentansvar och kunna ta hand 

om dem på ett bra sätt. Därför ska vi avvakta tills vi har detta på grej. 

När det gäller att arbeta och bo på Åland och att rekrytera hem kom-

petens både sådana som är födda på Åland och sådana som är födda nå-

gon annanstans, så det som tidigare hette ”Arbeta och Bo” heter idag 

”Åland Living”.  

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, talman! Vi fick då klara besked att någon premie inte kommer för 

skrotbilar under den här mandatperioden. Det är klara besked och då är 

det ingen idé att komma med förslaget igen. 

Beträffande det andra så är det bara positivt att man kommer att 

jobba med de saker som vicelantrådet framförde. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Det är trevligt att höra att ltl Häggblom också ser att vi i 

finansutskottet objektivt och sakligt har behandlat motionerna och fak-

tiskt tagit till oss av innehållet. Jag tycker nog att ltl Häggblom kan 

lämna in sin motion ånyo för avfallslagen kommer att komma under 

nästa kalenderår, så det finns säkert möjlighet under mandatperioden 

att titta på frågan igen. 

Gällande motionen om att få ålänningarna att flytta hem så vill jag 

bara poängtera att utskottet breddade den motionen. Vi lade också in 

arbetskraftsinvandringen. Vi såg att det är ett viktigt arbete att inte bara 

just ålänningar kommer hem, utan alla inflyttade har lika viktig status. 

För mig personligen spelar det inte någon roll ifall det flyttar in en ame-

rikan, en gammal ålänning eller någon från Syrien. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Jag har ingenting annat att anföra än att det är bra att utskott har sett på 

den frågan och att man tar till vara bortaålänningarna. Det är jättevik-

tigt att få hem bortaålänningarna. De är födda och uppvuxna här, de har 

kontakter hit och de kan omedelbart tillföra mycket till vårt näringsliv 

och till alla nivåer inom vårt samhälle, också inom förvaltningen. Dessa 

människor behöver vi inte anpassa på något vis. Vi behöver inte ha 

några kurser för dem, vi behöver inte utbilda dem i självstyrelsen vilket 

annars är problematiskt med folk som inte känner till vårt åländska 

samhälle. Därför ska vi locka tillbaka de ålänningar som är ute i världen. 

Jag prioriterar dem framför alla andra, så ärlig ska jag vara. 
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Ltl Ingrid Johansson, replik 

Och jag ska vara så ärlig att jag inte gör skillnad på ålänningar och andra 

människor! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Bert Häggblom för omnämnande av Waldorf-

skolan. Landskapsregeringen har jobbat i många år med att finansiera 

Waldorfskolan fast det egentligen hör till kommunens angelägenhet. Lä-

ser vi i 49 § grundskolelagen så vad gäller kostnader för ersättande sko-

lor stå det: ”De ersättande skolornas verksamhet ska enligt avtal mel-

lan huvudmannen för den ersättande skolan och förläggningskommu-

nen finansieras av förläggningskommunen eller av huvudmannen för 

den ersättande skola”. I det här fallet har finansieringen varit på kom-

munen. När det gäller Waldorfskolan har det egentligen bara handlat 

om hur den ska finansieras. Landskapet har ställt upp så gott det går 

med att fastställa deras läroplan och annan hjälp som de har behövt an-

gående det pedagogiska. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Fru talman! Det är viktigt att lagstiftningen är så klar att kommunerna 

inte kan undandra sig sitt ansvar. Det är mindre pengar som har gått åt 

till dessa skolor än vad eleverna i det ordinarie skolväsendet har kostat. 

Det är bra att det finns konkurrens, det ska uppmuntras. 

Detsamma gäller de försök som har varit inom barndagvården. De 

har slagits ut på grund av att regelverket har varit sådant att kommu-

nerna inte har varit tvungen att ge samma bidrag som man ger till den 

egna barndagvården. 

Minister Tony Asumaa, replik 

Där är vi helt överens. Grundskolelagen behöver vara så tydlig och säga 

vad som gäller. Inom barndagvården finns det en tydlig skrivning om 90 

procent. Men när det gäller ersättande skolor så finns det inte. 

Waldorfskolan har begärt 78,5 procent av basbeloppet. Nu har kom-

munstyrelsen i Jomala den 21 november tagit beslut om att ersätta Wal-

dorfskolan med 80 procent, så de får ännu mera än vad de har begärt. 

Det ska ligga som avtalsgrund för de övriga kommunerna som har barn i 

Waldorfskolan. För tillfället är det fem elever, tre från Jomala, en från 

Finström och en från Hammarland. Nu kommer de enligt det avtalet att 

få 80 procent, tidigare begärde de 78,5 procent och landskapet skulle gå 

in och täcka det som inte kommunerna tidigare betalade. Enligt det här 

nu så är kommunerna faktiskt villiga att ta sitt ansvar, vilket är bra. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Fru talman! Det är bra att minister Asumaa är insatt i den här frågan. 

Jag hoppas att ministern tittar på det här hela tiden så att man inte tap-

par det här initiativet som finns hos dessa föräldrar. De jobbar hårt med 

den här skolan. Det finns ett enormt intresse och många har inte fört 

sina barn dit eftersom det har förekommit sådan osäkerhet om skolan. 

Men jag vet att det finns ett stort intresse i det åländska samhället för 
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Waldorfskolan. Det är viktigt att man breddar möjligheterna för föräld-

rarna att ha sina barn i olika skolorna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Häggblom. Jag tycker att det är bra att ltl 

Häggblom engagerar sig i skolfrågor också. Jag vill ställa en fråga kring 

Waldorfskolan. Känner ltl Häggblom att det finns någon form av kritisk 

massa för att driva en vettig pedagogisk undervisning i en skola? Kan 

elevunderlaget vara hur litet som helst eller krävs det en viss mängd ele-

ver för att undervisningen ska bedrivas på ett pedagogiskt och kun-

skapsmässigt korrekt sätt? 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Man ska inte uttala sig när man inte har kunskapen. Vi har lagstiftning 

inom det här området. Landskapsregeringen har ansvaret över var grän-

serna går. Men om man ställer upp hinder så att de inte kan bedriva en 

skola så får de heller inte några elever, det är en självklarhet. Tidigare 

har vi från lagtinget ansett att små skolor också ska behållas. Vi har sko-

lor i skärgården, till exempel Sottunga har bara några elever och det har 

ju fungerat bra. Jag tror på mindre skolor framom stora skolor som det 

blir vid kommunsammanslagningar som ltl Holmberg är inne för. 

Ltl John Holmberg, replik 

Jag är personligen inte alls emot privatisering på något sätt. Men jag ser 

också en risk i att man öppnar kanske en form av Pandoras ask om det 

är fritt fram att öppna friskolor. Dels urholkar det den befintliga kom-

munala grundskolan och om det försvinner elever till höger och vänster 

så betyder det att kostnadsmassan finns kvar i grundskolan. Även om 

elevantalet sjunker i vissa klasser så betyder det ändå samma kostnader 

och på sikt är det inte bra för någon.  

Personligen tycker jag att man ska tänka till lite innan man bedriver 

en friskoleverksamhet. Det finns ändå ett begränsat underlag på Åland. 

Jag tror att saker måste vara klarlagda innan man drar igång en sådan 

verksamhet. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Fru talman! Det är bra att ltl Holmberg sade det han sade nu, för det är 

precis det som liberalerna alltid har stått för. Fast man är liberal så vill 

man inte släppa fram alternativen till den kommunala skolan och det är 

fel enligt min åsikt. Vi har olika åsikter. Jag tror att det är bra. Kost-

nadsmassan måste ju minska om man får färre elever. Skolorna ute i 

kommunerna måste ju minska kostnaderna idag också. Man måste ju 

minska kostnadsmassan beroende på antalet elever. Rätta mig om jag 

har fel, finansministern, men landskapsandelarna bygger ju på hur 

många elever man har. Har man färre elever så får man mindre land-

skapsandelar och då måste kommunerna anpassar sig därefter. Samma 

är det också med friskolor. 
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

 Ltl Axel Jonsson 

Tack, fru talman! Det ekonomiska läget är fortsättningsvis utmanande. Det 

har mer eller mindre varit så ända sedan finanskrisen, även om det ser något 

bättre ut i den här budgeten än tidigare, vilket också finansutskottet konsta-

terar. Man är på väg i rätt riktning. Ännu finns det förstås mycket kvar att 

göra före vi har en stabil och hållbar ekonomi sett ur ett långsiktigt perspek-

tiv. Lite extra intäkter och en hyfsad fokus på att åtminstone inte låta utgif-

terna stiga gör att vi har ett någorlunda bättre läge i år. 

Samtidigt kan jag inte låta bli att säga, jag har säkert sagt det förut, men 

om man lyfter blicken och tittar lite på vårt ekonomiska läge så känns det 

orättvist när vi går in för ganska stora sparambitioner i vår egen budget sam-

tidigt som vi har ett så haltande ekonomiskt system på intäktsidan. Vi ser det 

inte minst mot bakgrund av de diskussioner som vi för i Ålandskommittén 

och som vi för överlag. När vi försöker argumentera för en höjd avräknings-

grund där vi har tydliga omständigheter och tydliga laglig bevis i självstyrel-

selagen på att man borde få till justeringar så finns det noll förståelse eller 

vilja för det här i Helsingfors att få till en förändring. 

I tisdag diskuterade vi det här ganska ingående i Ålandskommittén och vi 

är fortfarande långt ifrån en lösning. Det finns en viss förståelse men viljan är 

inte särskilt stark och inte heller har viljan varit särskilt stark när vi har dis-

kuterat en höjning av avräkningsgrunden med regeringen i Helsingfors under 

våren och hösten i anslutning till vindkraftsdebatten och följderna efter det. 

Varför är den här avräkningen så orättvis och så utdaterad?  

Det finns vissa som menar att vi borde nöja oss, luta oss tillbaka och ta 

emot förslaget till höjd avräkningsgrund från finansministeriet och regering-

en i Helsingfors. Det har förts fram sådana förslag i debatten. Varför accepte-

rar vi inte detta, lutar oss tillbaka och försöker göra någonting positivt av det i 

stället?  

Jag tänker försöka ge några tydliga argument till varför det är en dålig poli-

tik att fortsätta med avräkningsgrunden. Överlag finns det fyra starka argu-

ment till det. Två av dem hittar man redan i självstyrelselagen, det är de två 

grunder som anger när avräkningsgrunden ska justeras. Det är när man ser 

att det sker väsentliga förändringar i statsbokslutet. Två sådana har vi faktiskt 

sett under de här åren som vi har levt med det nuvarande ekonomiska syste-

met. Dels är det nettobudgeteringen i den finska statsbudgeten och redan år 

2009 konstaterade man att det gör att Åland går miste om ungefär 8 miljoner 

per år. Det är svårt att bedöma den siffran i dagsläget, år 2009 var det så men 

sannolikt är summan ännu större idag med tanke på att budgeten har växt i 

omfattning i Finland sedan dess. Man kan också titta på de argument som har 

framförts och det som man kommer fram till att Åland förlorar pengar ef-

tersom man flyttar områden utanför statsbudgeten till fonder och annat utan-

för statsbokslutet. Och man kan koppla ihop det med det förslag som ligger 

nu på bordet från den finska regeringen att föra över en stor del av infrastruk-

tursektorn utanför statsbudgeten och det skulle föra ut 2 miljarder euro från 

den finska statsbudgeten. Räknar man 0,45 procent av detta så innebär det 

ungefär 9 miljoner till bort från den åländska klumpsumman framöver. Slår 

man ihop nettobudgeteringen och bara den här enskilda reformen på infra-
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struktursidan så innebär det totalt sett 17 miljoner bort från Åland per år, un-

gefär det underskott som vi kämpar med att försöka täppa igen årligen. Det 

var de två första argumenten; nettobudgetering och att vi ser en trend att allt 

mera förs utanför statsbokslutet.  

Under de här senaste tio åren har vi också sett att allt större del av sam-

fundsskatterna har förts från kommunerna till staten. Det här påverkar också 

förstås Åland som goda skattebetalare och som betalar in mycket samfunds-

skatten, de ser vi inte minst av flitpengen. Skillnaden mellan 0,45 och 0,5 dvs. 

det som vi inte får tillbaka från samfundsskatterna är också sådant som går 

Åland förbli. Det här är en växande trend förstås i och med att ålänningarna 

är goda skattebetalare. 

Det sista men kanske viktigaste argumentet är det som har diskuterats 

mycket här i salen; de reformer som man finansierar genom en höjd stats-

skatt i Finland såsom t.ex. hälso- och sjukvårdsreformen. Det finns inga ga-

rantier att vi framöver kan se att den typen av reformer finansieras just med 

förvärvsinkomstbeskattning som vi nu föreslår att vi ska överta. Det kan lika 

bra finansieras med en höjd moms, en höjd samfundskatt eller med någon 

annan statsskatt och då står vi där igen inför fullbordat faktum. Ålänningar 

som är goda skattebetalare betalar för en reform i Finland som kanske inte 

berör Åland alls. 

Det var fyra starka argument för att avräkningssystemet har spelat ut sin 

roll och gör att det ekonomiska systemet är orättvist. Intäkterna i vår budget 

som vi behandlar här idag är egentligen för låga i förhållande till självstyrel-

selagens bokstav och mening, och de ser ut att bli ytterligare lägre om vi inte 

göra någonting. 

Det är förstås bekymmersamt när det gäller attityden från den finska rege-

ringen vad gäller den åländska ekonomin. Kanske ännu mera bekymmersamt 

är attityder gentemot det svenska språket som förhoppningsvis kanske nått 

sin kulmen under de sista dagarna den här veckan när Finlands riksdag kon-

staterade att grundlagsenliga rättigheter inte längre är något som man behö-

ver förhålla sig till som lagstiftare i Finlands riksdag. Det väcker förstås frå-

gan: Självstyrelselagen som är en lag av grundlagsnatur, är den något som 

man behöver respektera i Finlands riksdag framöver när man gör reformer 

som t.ex. hälso- och sjukvårdsreformen? Det är en mycket, mycket relevant 

fråga. Hur kommer man att förhålla sig till självstyrelselagen när hälso- och 

sjukvårdsreformen kommer på bordet i Finlands riksdag? Jag tror inte man 

ska luta sig tillbaka och ta för givet att självstyrelselagen får den respekt den 

förtjänar enligt den normhierarkiska ordning vi faktiskt har i den här staten. 

Inte minst mot bakgrund av att vår egen riksdagsledamot uttalade sig i media 

för inte så länge sedan i en artikel i Nya Åland den 7 december; ”Nu måste 

Åland jobba”: ”Synen på konstitutionen är så förändrad att få ännu har be-

gripit till fullo vad som är på gång. Också på Åland är man, om inte yrva-

ken, så åtminstone tagen på sängen. 

– Man ser inte hur snabbt och dramatiskt Finland och den politiska kul-

turen håller på att förändras. Det gör man inte heller på Åland där varda-

gen ser ut ungefär som vanligt. Minoriteten – ålänningar och finlands-

svenskar – och språket åsidosätts öppet. Men på Åland vill man ändå tro att 

de gamla, stabila strukturerna finns kvar och att de fortfarande gäller i för-

hållande till riket.”  
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Det är förstås oroväckande när vi får den här typen av signaler och direkta 

uppmaningar att vi måste förhålla oss försiktiga när det gäller att lita för 

mycket på grundlagen och självstyrelselagen. Det är oroväckande för oss i 

Ålands lagting. 

Ännu mer oroväckande är det förstås för de finlandssvenskar som utsattes 

för det här redan i tisdags när de blev av med sin grundlagsenliga rätt till 

sjukvård på sitt eget modersmål. Det ställer förstås frågan på sin spets; har 

finlandssvenskarna en svenskspråkig framtid i Finland? Har Åland en 

svenskspråkig framtid i Finland?  

Tittar man på det senaste året och försöker överblicka den debatt som har 

förekommit så har vi sett flera gånger att det inte bara är finländska och 

åländska tidningar som har skrivit om det växande hatet som faktiskt har 

växt fram under året mot svensktalande i Finland. Även på den svenska sidan 

har man börjat rapportera om det här. Expressen har bland annat skrivit flera 

artiklar på temat där man bekymrar sig över språkutvecklingen i Finland. Det 

här visar på allvaret när den här typen av oro också sprider sig utanför Fin-

lands gränser. 

Att det är många som känner sig hotade i dagens Finland står svart på vitt. 

Det gjordes en undersökning vid Stockholms Universitet där man tillfrågade 

400 finlandssvenskar genom en enkät. Enkäten visade att 60 procent av de 

tillfrågade hade någon gång blivit hotade eller utsatta för fysiskt eller verbalt 

våld på grund av sin finlandssvenska identitet. Det var förstås 400 finlands-

svenska enbart, men det är ändå en ganska allvarlig indikation om vart vi är 

på väg. 

Det får förstås följder att det är många finlandssvenskar som väljer att 

flytta bort från Finland i dagsläget. Vi ser en oroväckande trend, över 8 000 

svenskspråkiga har flyttat från Finland och Åland under de senaste 15 åren. 

Det har blivit 8 000 svenskspråkiga färre i Finland. Nettoutflyttningen har 

varit 17 000. Det är klart att den språkliga verkligheten är en av förklaringar-

na.  

Om man väger ihop hela den här bilden så står det på något sätt alldeles 

klart att det inte finns någon svenskspråkig långsiktig framtid i Finland om vi 

ska vara riktigt krassa och se den verklighet som målar upp sig framför oss. 

Framtiden finns inte för Åland och den finns inte för finlandssvenskarna. Då 

måste vi ställa oss frågan, som vi uppmanades i den här tidningsartikeln av 

vår egen riksdagsledamot; hur kan vi börja jobba? Hur ska Åland börja 

jobba? Ska vi, som finans och näringsutskottet föreslår, förutsätta att Finland 

lever upp till sina språkliga förpliktelser och så sätter vi punkt? Eller ska vi 

försöka tänka nytt och faktiskt göra någonting konstruktivt?  

Jag menar att en stor del av problematiken vi ser i dagens Finland beror på 

att man är likgiltig inför det svenska språkets grundlagsenliga ställning i 

rättsstaten, åtminstone tidigare rättsstaten Finland, och då måste vi få politi-

kerna i Helsingfors att vakna. Vi måste ge dem ett ultimatum. Skulle vi vara 

smarta här i Ålands lagting så skulle vi redan idag börja skissa på en åländsk 

konstitution samtidigt som vi riktar en inbjudan till finlandssvenskarna där vi 

säger: ”Välkomna till Åland, här finns det en svenskspråkig framtid och här 

kan vi bygga en gemensam svenskspråkig framtid där vi satsar på att utveckla 

vårt samhälle fritt från sannfinländarnas majoritets diktatur i Finlands riks-

dag.”  
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Talmannen 

Två minuter över tiden. 

Ltl Axel Jonsson 

Jag ska börja avrunda, fru talman! 

Det skulle om något väcka politikerna i Helsingfors. Även om vi inte skulle 

nå hela vägen i mål med att skapa en egen åländsk statsbildning med finland-

svenskarnas hjälp så skulle det definitivt ge finlandssvenskarna ett verktyg i 

sin argumentation gentemot den finska staten. Finlandsvenskarna kan säga: 

”Vi har ett erbjudande från ålänningarna om att bygga en alternativ framtid. 

Vad tänker ni göra för att se till att de grundlagsenliga rättigheterna för det 

svenska språket följs i Finland?” Detta om någonting kan vara den väckar-

klocka som behövs. Väljer Finland ändå att ignorera detta, ja, då har vi väl 

svart på vitt att Finland verkligen inte bryr sig om det svenska språket i Fin-

land.  

Vi måste börja fundera på Ålandsöverenskommelsens aktualitet i dagsläget 

och faktiskt börja jobba för de alternativ som står till buds bara vi själva 

skulle bestämma oss för det här i Ålands lagting. 

Jag ska avsluta, fru talman, med att citera ltl Göte Winé som jag tyckte att 

höll ett ypperligt anförande på många sätt. Han sade så här: ”Det är dags för 

alla inse att Åland måste stå på egna ben”.  

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Jag tycker att Axel Jonssons anförande var intressant. Jag 

tror att jag under två tillfällen under min politiska tid har varit så upp-

rörd och irriterad som under den senaste tiden över de signaler som har 

kommit från statsmaktens sida.   

Jag har också många dagar känt att vi behöver fundera noga på var vi 

ska ha blankettlagar, var vi ska följa John eller följa Juha, var vi absolut 

inte ska göra det och när Åland de facto ska ha en egen politik.  

Vi funderade redan för ett år sedan på en åländsk socialpolitik och det 

stärker mig bara mer och mer att vi måste börja fundera i de termerna. 

Samtidigt tror jag ändå att det som händer nu så kan man inte i en 

rättsstat, som Finland ändå är, gå över hur många broar som helst innan 

det brakar. Nu är den här regeringen inne på en sådan väg att det fak-

tiskt rämnar broar runt omkring, men det betyder att jag ändå inte har 

övergivit tron på rättstaten.  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Självklart ska vi ju kämpa för att upprätthålla rättsstaten. I mitt anfö-

rande försökte jag visa att om man ändå väljer att fortsätta på den här 

vägen så måste vi visa att det här är någonting som vi inte är beredda att 

gå med på. Vi vill inte fortsätta att vandra en sådan väg. Då hjälper vi 

också rättstaten Finland att faktiskt tänka efter om de ska fortsätta på 

den här vägen och är beredda att ta de konsekvenserna att Åland söker 

sig åt ett annat håll och att finlandssvenskarna flyttar ut från landet. Är 

Finland beredd att ta de konsekvenserna? Det är ju det bästa vi kan göra 

för att se till att upprätthålla rättsstaten Finland, att ställa tydliga krav 

och ge Finland ett tydligt ultimatum för då gör vi det också svårare att 

vandra vidare på den vägen. 
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Det gläder mig att också vicelantrådet och regeringen är orolig i den 

här frågan. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Frågan är vem som ska vara beredd? Jag tror att det som händer nu så 

där måste man ändå konstatera att det har skett ett regimskifte, en för-

ändring och en ny värdegrund. Samfinländarna sitter vid makten. Det är 

en mandatperiod. Det kommer andra regeringar med andra politiker 

och en annan förståelse. Jag tror ändå att grundlagen inte kan behand-

las hur som helst. Rättsstaten kan inte förändras hur som helst. Finland 

firar hundra år nästa som republik. En mandatperiod kan göra skada, 

man kan förlora och tappa mark men den kan inte i grunden förändra 

hela konstitutionen. Jag tror ändå att det måste finnas krafter som ser 

till att saker och ting inte går för långt. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Precis, och det är den kraft som jag menar att Ålands lagting och Ålands 

regering bör vara.  

Samtidigt måste man konstatera att den regeringen som har suttit nu 

har infört försök att ta bort den obligatoriska skolsvenska. Man har i 

princip tagit bort de svenska tingsrätterna. Man tar nu också bort de 

svenskspråkigas grundlagsenliga rätt till sjukvård på sitt eget språk; rätt 

att födas och rätt att dö på sitt modersmål. Man har gjort ganska allvar-

liga ingrepp i den språkliga servicen i Finland. Det är klart att vi måste 

inse vad det här betyder för svenskans långsiktiga framtid i Finland. Det 

är svårt att reparera den här typen av misstag även om det kan komma 

bättre regeringar efter den här. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Det finns ingen framtid för svenskan i Finland sade ltl 

Jonsson och talar sedan om en majoritetsdiktatur från sannfinländarna. 

Den sortens skrämselpropaganda passar sig inte i lagtinget. Det är tyd-

ligt att man inom Ålands Framtid vill gå in på självständighetstanken 

utan att fundera på verklighetsförankringen i den slutsatsen.  

Sannfinländarna är inte ett majoritetsparti, de kommer att förlora sin 

plats i regeringen och vi kommer att se ett Finland som växer fram som 

en rättstat för oss alla igen. Det måste vi satsa på. Vi tar den här peri-

oden nu, det kommer att bli bättre. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Man kan förstås tycka så. Jag har respekt för en sådan åsikt.  

Jag gör en helt annan bedömning med tanke på det år vi faktiskt har 

upplevt, de åtgärder som direkt och konkret har nedmonterat svenskans 

ställning i Finland och det kommer också att få långsiktiga konsekven-

ser.  

Vi ser att allt fler svenskspråkiga flyttar ut från Finland. Vi ser att 

Åland och självstyrelsen varken respekteras eller följs och det är en oer-

hört bekymmersam utveckling. Man kan förstås om man vill, som ltl 
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Holmberg gör, vänta på bättre tider och tro att det ska lösa problemen. 

Men jag och Ålands Framtid står inte upp för en sådan politik! 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Minister Mats Perämaa 

Tack, fru talman! Detta dokument som finans- och näringsutskottet har be-

handlat, precis en månad från det att budgetförslaget remitterades, är som 

vanligt ett digert och imponerande dokument. Av egen erfarenhet vet jag att 

det ligger en stor anspänning, både mentalt men också fysiskt med långa ar-

betsdagar, att ta fram ett sådant här dokument.  

Utskottet har hört över 60 experter som har gett sina utlåtanden. Utskottet 

har återigen försökt väva in de synpunkter som har getts. Jag tycker att ut-

skottet på ett mycket balanserat sätt också har fått in synpunkter från oppo-

sitionen i det här betänkandet. Väl så mycket som tidigare, men vi vet alla att 

parlamentarismen grundar sig på att det är en majoritet som lägger budget-

förslaget och utgångspunkten för majoritetsledamöterna är att budgetförsla-

get ska försvaras. 

Som sagt, jag har själv erfarenhet av att ha suttit i utskottet, det är mycket 

arbete och det är ett intressant dokument som förstås alla har läst med stort 

intresse.  

Oppositionsrollen är inte särdeles lätt den heller. Det kräver mycket arbete 

av ledamöterna för att lyckas få gehör för de åsikter och de synpunkter man 

för fram utan att ha tillgång till en tjänstemannaberedning i bakgrunden. 

Men återigen, det är ett bra dokument. 

Som landskapsregeringsledamot och finansminister är jag nöjd och glad 

över att utskottets majoritet ger sitt stöd för budgetförslaget. Det är grunden 

för fortsättningen på den ekonomiska politik som ska föras. 

Utskottet skriver så här: ”Utskottet noterar att budgeten för år 2017 visar 

ett mindre underskott än det som visas i budgeten för år 2016, exklusive 

vissa engångsposter.  Ytterligare reformer behöver göras i syfte att för-

bättra landskapets ekonomi i enlighet med regeringsprogrammet.” Det här 

är kopplat till regeringsprogrammet som säger precis det här. 

Den här majoriteten inledde sitt arbete i november 2015 efter valet med att 

utforma tydliga målsättningar för den ekonomiska politiken, en politik som 

ska vara över hela mandatperioden för att krympa hållbarhetsgapet om cirka 

20 miljoner euro.  

Nu har vi tagit första steget. Utskottet har gett sitt stöd för det. Det här be-

tyder, om lagtinget fattar beslut i enlighet med det här, att arbetet kommer 

att pågå för att ta nästa steg för att ytterligare krympa underskottet för att nå 

de mål vi har satt i enlighet med regeringsprogrammet.  

Landskapsregeringen har med stöd av majoriteten systematiserat den eko-

nomiska budgetpolitiken så att detta genomförs i enlighet med regeringspro-

grammet. Landskapsregeringen lämnar varje år ett budgetförslag som anger 

ramar för kommande års budget. Jag menar att det här är ett system som är 

det enda framgångsrika sättet att bedriva ekonomisk politik på. Det här be-

höver systematiseras i styrdokument på det sättet att det här är någonting 

som landskapsregeringen kommer att följa framöver också. Varje vår ges en 
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tilläggsbudget med ramar för hösten och sedan beslut i enlighet med det på 

hösten inför nästa år. 

Genast när det här beslutet har fattats så kommer landskapsregeringen via 

finansavdelningen att börja arbetet med att ta fram ramar som lagtinget får ta 

ställning till under våren. 

Egentligen är det ganska trist att prata om den här typen av ekonomisk po-

litik när vi samtidigt hör upprepade anföranden om vad som kan komma att 

ske med anledning av självstyrelselagsrevisionen och med anledning av den 

finländska social- och hälsovårdsreformen som kan påverka oss. Oberoende 

av vad som händer med de sakerna så kommer vi hela tiden att behöva se om 

vårt eget hus. Vi måste vara noga med våra utgifter. Vi måste hela tiden bed-

riva en politik, trots möjliga nya intäkter, trots möjliga nya verktyg, där vi 

ändå är försiktiga med de utgifter som vi har för att finansiera allt det som vi 

vill finansiera och utföra. Det ena utesluter inte det andra. Det här måste gö-

ras ändå.  

Det här var bara en liten kort beskrivning av hur vi lägger upp politiken 

framöver. 

Jag vill nämna några saker till ur detta betänkande. Utskottet ger sitt tyd-

liga stöd till landskapsregeringen att fortsätta arbetet som nu pågår med 

kommunreformen. Jag uppfattar att det rör både landskapsandelar och det 

arbete som kollegan Nina Fellman bedriver gällande kommande kommunin-

delningslagar och kommande kommunallagar för att skapa bärkraftiga en-

heter. Jämte arbetet med att balansera ekonomin så är det här den här stora 

reformen som landskapsregeringen har som tydlig målsättning att genomföra 

under denna mandatperiod. Vi får alltså ett tydligt mandat att fortsätta den 

ekonomiska politiken, ett tydligt mandat att fortsätta arbetet med kommun-

reformen och det här ger regeringen råg i ryggen. 

Sedan bara en liten, liten detalj, fru talman. Under remissen påpekade 

några lagtingsledamöter mycket korrekt att det såg konstigt ut i statistiken 

som visade att antalet personer anställda av landskapet ökar i och med bud-

getförslaget 2017. Landskapsregeringen har gjort det misstaget att vi har fo-

kuserat mera på de kommande nya elektroniska systemen med personalad-

ministration där den här statistiken skulle sköta sig själv, och vi har inte till-

räckligt fokuserat på det nu förlegade systemet där man manuellt har räknat 

antalet personer i tjänst. Det har skett en dubbelräkning i en verksamhet på 

17 personer, dessa har räknats två gånger och det gav då detta fel i statistiken. 

Verkligheten är 17 personer färre vilket landskapsregeringen då blev upp-

märksammad på av lagtingets behandling, vilket vi då vill rätta till statistiken 

med. I verkligheten sker det en liten minskning av personalstyrkan. Tack. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Jag ha några kompletterande frågeställningar till finansmi-

nisterns anförande.  

Den första är; bärkraftiga enheter, hur ser den klassificeringen ut? 

Hur resonerar landskapsregeringen, vad är en bärkraftig enhet? Det 

skulle vara intressant att veta. 

Jag vill helt kort beröra resultaträkningen och den investeringsreser-

vering på 12 miljoner som finns här. Från ett politiskt perspektiv förstår 

jag att det är svårt att säga åt Ålands folk att vi ska spara och gneta ytter-

ligare om vi har ett överskott. Men de facto är ju räkenskapsperiodens 
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resultat ett överskott på nästan 6 miljoner. Jag vill bara säkerställa att 

det är av rent politiska skäl som finansministern har lagt in en investe-

ringsreservering på 12 miljoner för att kunna vidbli det dåliga ekono-

miska läget som Åland befinner sig i. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Den första frågan, bärkraftiga ekonomiska enheter, så en 

snabbt framlagd definition; det är en enhet som har tillräckliga stabila 

intäkter och har kontroll över skatteinstrumentet så att man kan skapa 

sig tillräckliga ekonomiska effekter för att kunna hantera variationer på 

kostnadssidan också. Det har visat sig nu, vilket vi ser allihop, att enhet-

erna är alltför små - vi har väldigt små kommuner - och man kan inte 

med egna medel hantera stora kast på utgiftssidan.  

Jag återkommer till den andra frågan i min följande replik om jag ges 

möjlighet att ge en sådan. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Det är alltså så att bärkraftiga enheter inte finns definierat hos land-

skapsregeringen ännu. Skulle inte det ha varit av central betydelse att 

landskapsregeringen inledningsvis skulle ha bestämt sig för vad en bär-

kraftig enhet är, innan de försöker hitta och konstruera x antal olika lös-

ningar? Jag tycker att det känns som om man lite går med bakdelen före 

här. 

Vad gäller systemet med personalstatistik så känner jag mig nog full-

ständigt upplurad från den tid som jag satt med i landskapsregeringen. 

Det här personalsystemet verkar nog vara på så lösa boliner så det är 

väldigt konstigt. Jag vet ju att sjötrafiksidan har minskat med långt över 

120 anställda och ändå så syns det knappt i det här systemet. Jag ger 

mitt fulla stöd till att landskapsregeringen snabbar på så att vi får ett sy-

stem som talar om hur många anställda vi de facto har. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Investeringsreserveringen är 18 miljoner, inte 12 miljoner som vicetal-

mannen sade. Investeringsreserveringen är 8 miljoner för en bro och 10 

miljoner för en geriatrisk klinik. Det är fullt skäligt menar landskapsre-

geringen att använda sig av temporära intäkter. Det temporära har dis-

kuterats tidigare på ett bra sätt av utskottsordförande när det gällde en 

höjd flitpeng. Vi använder de till att bygga ett specifikt projekt som är av 

temporär karaktär, utgifterna åtminstone.  

Sedan har vi den så kallade PAF-snurran med 12,5 miljoner mera i in-

täkter. Formellt är resultaträkningen där pengarna snurrar ett varv till, 

det är korrekt att återbudgetera de pengar som var ursprungligen av-

sedda för en geriatrisk klinik. I bokslutet för 2015 finns det ett ackumu-

lerat överskott på 40 miljoner euro som gör att det här också täcks av 

alla regler på ett bra sätt.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Jag tänker också spinna vidare lite på bärkraftiga enheter, 

som finansministern nämnde. Min uppfattning är att Åland som en en-
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het är hyggligt bärkraftig. Åland har varit hyggligt bärkraftig under rätt 

många år. Vissa år har det gått rätt mycket neråt och andra år har det 

gått rätt mycket uppåt tack vare skattegottgörelsen som jag gärna själv 

väljer att kalla den. Kassan har varit rätt välfylld över tid. Sedan har vi, 

till följd av finanskrisen och annat, drabbats av nergångar som faktiskt 

inte har varit jättestarka, de har ändå varit hanterliga mot bakgrund av 

just skattegottgörelsen.  

Men hur bärkraftigt ska någonting vara? Är det skälet att Åland 

ibland går dåligt tillräckligt för att man till exempel ska tycka att själv-

styrelsen inte längre är så viktig? För att det för ögonblicket går lite 

sämre ska då en kommun tappa det egna självbestämmandet? Självsty-

relsen är central i det här sammanhanget. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Minister Mats Perämaa, replik 

Självstyrelse är ett intressant begrepp, det säger att man själv ska kunna 

hantera sin situation, nu tänker jag både på individnivå och för oss på 

landskapsnivå. Jag vill gärna ha det på det sättet också på kommunal 

nivå. Det blir inte bra för någon - inte på individnivå, inte för landskapet 

och inte heller för en kommun - om man inte själv har redskap att 

kunna hantera sin ekonomiska situation.  

Vi noterade här under hösten att den minsta kommunen inte hade ett 

skatteinstrument som ledde till att de själva kunde hantera sin situation, 

utan någon annan måste hantera situationen åt dem och då är man inte 

längre en bärkraftig kommun. Det är egentligen sist och slutligen ganska 

enkelt. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Ja, så där enkelt kan man säga det om man utgår ifrån att de 

krav som idag ställs på kommunerna är för alltid. Då är det faktiskt på 

det viset. Men om man till exempel skulle lyfta bort vissa delar av äldre-

omsorgen från en kommun så skulle läget se annorlunda ut. Då skulle 

man inte nå de här effekterna som nu har blivit till exempel för den 

kommun som aldrig nämndes.  

Det som man inte får bortse ifrån när det gäller små kommuner och 

den kommunala självstyrelsen är det engagemang som det skapar. Jag 

är verkligen av den åsikten att om man tar bort självstyret så tror jag att 

folk kommer att jobba lite mindre för den egna regionen. Det är faktiskt 

allvarligt ifall det skulle hända. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag har en helt annan uppfattning i den frågan. Jag tror att 

engagemanget i en liten kommun, i det här fallet Sottunga, kommer att 

sjunka som boende på Sottunga om det huvudsakliga problemet som 

man får syssla med att begära mera pengar från någon annan, i det här 

fallet landskapsregeringen. Det är inte en utvecklande situation för nå-

gon, inte för de som ska jobba med det och inte för regionen som helhet 

heller. Jag övertygad om att det kommer att bo människor på Sottunga, 

de kommer att bo där och leva ett bra liv i framtiden också. Det hänger 
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inte på det faktum att man behöver sitta i ett fullmäktige som inte annat 

kan göra än att begära pengar från någon annan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Om jag uppfattade ministern rätt så konstaterades att arbe-

tet för att nå en budget i balans på sikt ska genomföras och åstadkom-

mas tack vare reformer som man planerar att göra med kommunerna. 

Ska vi läsa ut detta som ett besked från regeringen att målet med kom-

munreformarbetet är att spara pengar? Ska vi räkna med att finansmi-

nisterns uttalade ambitioner är att man ska använda kommunreformen 

för att spara i storleksklassen 15 miljoner euro? Har i så fall socialdemo-

kraterna, lantrådet och många andra i bänkarna som har uttalat sig en 

annan målsättning? Det skulle vara bra att få ett klargörande så små-

ningom av regeringen.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Den här landskapsregeringen har sagt, i regeringsprogram via ramar 

som har getts och i besked gällande landskapsandelar, att i det nya land-

skapsandelssystemet med början 2018 kommer vi att minska på pengar 

med 4 miljoner euro, alltså 4 miljoner i inbesparing. Det är det målet vi 

har och det kommer att verkställas under den här mandatperioden gäl-

lande kommunerna. Det finns ingenting nytt där. 

Den andra diskussionen rör närmast att i de totala kostnaderna inom 

den kommunala sektorn så är administrationskostnaderna i storleks-

ordningen 15 miljoner euro. Därför har jag sagt i den här talarstolen att 

det finns ett större antal miljoner som man kan tjäna på administration-

en. Men vi har inte sagt att vi ska spara 15 miljoner, det är en tolkning 

som centern har gjort. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Om jag förstår det här resonemanget rätt så kan vi alltså konstatera att 

vi har väldigt många tjänstemän ute i vårt samhälle som har kapacitet 

att göra väldigt, väldigt mycket mer och det är regeringens syn. Dagarna 

är inte fyllda och man skulle t.ex. från Kökar även kunna administrera 

Kumlinges och Föglös ekonomi. 

Ministern gav definition på en bärkraftig enhet. Han konstaterade att 

en av huvudingredienserna är att man har kontroll över skatteinstru-

mentet. Hävdar ministern att det här fortfarande är en definition som 

kan fungera efter att en eventuell social- och hälsovårdsreform, i dess 

nuvarande form, har genomförts på Åland? Har man kontroll över skat-

teinstrumentet om man har två procent kvar att använda inom kommu-

nen? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det är inte landskapsregeringens vilja att vi ska ha den situ-

ationen. Landskapsregeringen har varit tydlig i sitt budskap, social- och 

hälsovårdsreformen ska genomföras utan dessa konstitutionella själv-

styrelsepolitiska effekter på Åland. Det som ltl Britt Lundberg här pra-

tade om är inte landskapsregeringens linje. 
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Vad gäller administration så tycker vi att vi bör spara på administrat-

ionen där det är möjligt med hjälp av digitalisering och med hjälp av viss 

samordning för att spara pengar för att kunna behålla och möjligen till 

och med förbättra den service som kräver kontakt mellan servicegivaren 

och kunden, väldigt ofta i samband med sociala sammanhang. Ja, jag 

anser att man kan spara på administrationen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Minister Perämaa är också ansvarig gentemot kommuner-

na, de ekonomiska relationerna och även kontakterna. Som ministern 

själv sade så lever vi i den situationen att man jobbar med ett förnyat re-

formerat landskapsandelssystem på det sätt som den parlamentariska 

kommittén lade grundlinjerna för. Samtidigt så vet vi att ”sotemolnet” 

ligger ovanför oss, ett mycket mörkt moln. Vi har också KST som vi inte 

vet hur det landar ännu, om det blir flera regionala KST eller om det blir 

ett KST för hela Åland. Vi har även en kommunreform som är i röret. 

Min fråga till minister Perämaa är: Man måste alltid ha vissa antagan-

den när man jobbar, vilka antaganden har minister Perämaa gett till de 

tjänstemän som jag antar att jobbar med landskapsandelssystemet? 

Vilka är utgångspunkterna när det gäller KST och sotereformen?  

Minister Mats Perämaa, replik 

Vad gäller sote så är det svårt, vi kan inte ge några antaganden annat än 

det som ett enigt lagting, via självstyrelsepolitiska nämnden, och land-

skapsregeringen för fram. Vårt mål är att vi ska förhindra reformens ef-

fekter på självstyrelsen, precis såsom vi har diskuterat här idag. Inkom-

mande onsdag kommer landskapsregeringen att ha ett formellt samråd 

med kommunrepresentanter där vi informerar om innehållet i den lag-

framställning som cirkulerar på rikshåll, med de hot som där finns. Vi 

ska också informera om det arbete som landskapsregeringen, tillsam-

mans med hela lagtinget, nu genomför för att försöka förhindra det här. 

Till den delen finns det inga andra antaganden. 

Jag får återkomma lite grann i nästa replik. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag ska göra det lättare för minister Perämaa och upprepa 

min fråga när det gäller KST. Vilket spår jobbar landskapsregeringen 

med? Det har relativt stor inverkan på hur landskapsandelssystemet 

kommer att utformas. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Vad gäller de övriga huvuddelarna i finansieringen så står 

de fast såsom arbetet låg redan då när det övertogs av mig från dåva-

rande finansminister, nuvarande ltl Nordlund. 

Vi för en diskussion om vilka varianter av fördelningen av KST-delen 

av det hela som kunde finnas i ett nytt landskapsandelssystem. Det är 

lite beroende på hur det utvecklas, om kommunerna kommer sig sam-

man i skede ett för att hitta en lösning eller om fas två träder ikraft. Jag 

har för avsikt att så småningom, i början av nästa år, berätta om de här 
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tankarna i den parlamentariska referensgruppen där centerpartiet också 

har säte. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl John Holmberg 

Tack, fru talman! Jag vill börja med att tacka alla utskottskollegor, speciellt 

tack till utskottssekreterare Slotte och ordförande Silander som alltid har 

glimten i ögonen och gör dagen lite roligare.  

Jag tänker fokusera på barns och ungas välbefinnande.  

Våra barn och ungdomar mår allt sämre. Välbefinnandet har försämrats i 

en tydlig och negativ takt. Det är alarmerande och detta försämrade välmå-

ende sätter agendan för många andra allvarliga problem som kommer med i 

kölvattnet längre upp i åldrarna. 

I grundskolans lägre klasser är symptom på ångest och depression inget 

ovanligt. Vill man generalisera så lever barn och ungdomar idag i en vardag 

fylld av stress, att vara ständigt uppkopplad, tillgänglig, rastlöshet, långa 

skärmtider, att aldrig ha tid att ha tråkigt, för stillasittande, låg fysisk aktivi-

tet och för många även en ökande fetma. Stressnivån påverkar sömnen. Sömn 

tillsammans med mat är en av de basala hörnpelarna för att vi ska må bra och 

utvecklas på ett positivt sätt. Vi vet alla vad som händer med humör och ork 

om vi inte sover tillräckligt. 

15-20 procent av våra skolbarns och studerandes totala tid av veckans sju 

dagar tillbringas i skolan. Det betyder att den stora majoriteten av veckans 

timmar är utanför skolans väggar. Det säger sig självt att vi inte kan lägga allt 

ansvar på skolan när det handlar om det bristande välmåendet. Det är dock 

via skolan symptomen kan upptäckas och hanteras professionellt och det är i 

skolan vi når ut till alla. Det är därför bra att det allmänna bristande välmå-

endet och dess negativa effekter är något som lyfts i landskapsregeringens ar-

bete i och med reformeringen av grundskolelagen. 

Alla dessa signaler och problem kokar oftare och oftare ned till utanför-

skap, hemmasittare, matchningssvårigheter, individuellt lidande, familjeli-

dande och drogproblem med mera. 

Personal som jobbar i skola och som hanterar våra barns och ungdomars 

välmående har en önskan om att de resurser som finns i form av skolkurato-

rer, skolpsykologer, specialpedagogiska stödfunktioner och övriga skulle 

kunna samordnas under ett och samma tak. Det är en kommunal angelägen-

het hur grundskolan sköts, men visst känns det självklart och ändamålsenligt 

att via en kommunstruktur uppnå en effektivt, resursstarkt och kompetens-

fyllt resurscenter. För det får inte spela någon roll om man råkar bo i en 

åländsk kommun med små eller större resurser. Det är även problematiskt att 

rekrytera bl.a. skolpsykologer, vilket medför onödig resursbrist. Via ett re-

surscentrum kan rekryteringen bli lättare. 

Jag tycker skrivningen i betänkandet under rubriken ”Socialpolitik” är 

framåtsträvande med önskan om en större samverkan mellan de instanser i 

vårt samhälle som kommer i kontakt med barn och familjer. I utskottet beto-

nar vi vikten av att man tar ett helhetsgrepp gällande barns och ungas psy-

kiska hälsa där både sociala myndigheter, hälso- och sjukvården och skolvä-

sendet samverkar.  
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Utskottet betonar också vikten av föräldrarnas ansvar att skapa goda hem-

förhållanden för barn och unga. Jag tror att föräldrastödet och föräldrafost-

ran behöver stärkas. Barns och ungdomars problem uppstår sällan i skolan, 

men det är där de kommer till ytan. 

Jag vill även påpeka de utmaningar som finns när övergången mellan da-

gis-grundskola och grundskola-gymnasiet sker. Det är ofta som nödvändig 

och elementär information inte får lämnas över till nästa stadie. Det är ett in-

formationsflöde som enbart är till för att skapa bästa möjliga vardag för indi-

viden. Här finns stora vinster att hämta för den berörda om ett smidigt sy-

stem kunde upprättas utan för den skull för den skull minska på individens 

rätt till sekretess. 

Fru talman! Jag vill avslutningsvis beröra Ungdomens Hus, en satsning 

som för varje dag blir alltmer nödvändig. Här kommer tvärsektoriella samar-

beten att uppstå på ett enklare sätt, vilket betyder bästa möjliga hjälp för våra 

ungdomar. Tvärsektoriella arbeten och samarbeten kan aldrig bli fel eller för 

många. Tack.  

Ltl Bert Häggblom, replik 

Fru talman! Holmberg tog upp Ungdomens Hus. Det är nog viktigt att 

man får ut information om vilken verksamhet som finns där och hur det 

kan hjälpa ungdomar. Jag har själv erfarit att ungdomar utan arbete inte 

har hört talas om Ungdomens Hus. De har varit till arbetsförmedling 

och inte blivit bemötta på ett korrekt sätt. Man måste ge upplysning så 

att de kan ta vara på ungdomarna och också hjälpa dem. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Häggblom, jag håller precis med. 

Jag tycker att placeringen av Ungdomens Hus är optimal och bra. Gi-

vetvis kommer det att finnas en startsträcka, kanske en ganska lång 

startsträcka innan allt har hittat sin plats. Jag tycker ändå att det är ett 

jättestort steg. Nu finns det faktiskt incitamentet till att vi ska få tvärsek-

toriella samarbeten. Det är inte meningen att våra ungdomar ska behöva 

springa dörr ut och dörr in för att få hjälp, utan nu kommer allt att vara 

koncentrerat till ett ställe. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Fru talman! Det är viktigt, och jag tror att utbildningsministern har för-

stått hur viktigt det är. Jag hoppas också att socialministern kunde ta till 

sig detta och se till att det fungerar. Det är viktigt för alla dem som är i 

behov av den här verksamheten. Ett hus ger ingenting om inte verksam-

heten i sig är betydelsefull för ungdomarna. Det är det som är det vik-

tiga. Landskapsregeringen måste nog ha ett litet öga på att det funkar. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, fru talman! Med tanke på de instanser och personer som kommer 

att arbeta i det kommande Ungdomens Hus så är jag helt övertygad om 

att signalerna till barn, unga och föräldrar kommer att vara goda. Jag är 

inte alls orolig över att informationsflödet kommer att vara bristande. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Jörgen Pettersson 

Talman! Jag börjar med den viktigaste frågan av dem alla. Varför har vi ut-

skott och varför skriver dessa utskott betänkanden till förslag från landskaps-

regeringen? Är det för att bekräfta det som någon annan föreslagit eller är det 

för att fördjupa diskussionen och belysa frågor som eventuellt regeringen i 

sitt budgetarbete missat? Svaret kan tyckas självklart men måste ändå under-

strykas i dessa tider där ytlighet börjar bli vanligare än noggrannhet och där 

algoritmer som andra skapat ser till att vi i våra dagliga flöden blir bekräftade 

och utvecklas till våra egna lärare vilket sällan slutar bra. 

För egen del har jag alltid sett ett utskotts betänkande som viktigt och ett 

dokument där man ska motivera och diskutera och faktiskt även problemati-

sera. Sådan är den västerländska och demokratiska traditionen i våra närlig-

gande parlament. Utskott ska komma med välgrundade analyser av regering-

ens beslut och där närmar vi oss problemen med detta betänkande. För han-

den på hjärtat, tycker ni verkligen från majoritetsblocket i utskottet, som ju 

skriver betänkandet, att ni lyckats fördjupa och förklara de svåra frågorna 

som ett budgetförslag inrymmer? 

I den ekonomiska översikten är det till exempel häpnadsväckande att ut-

skottsmajoriteteten överhuvudtaget inte berört sysselsättningen i vårt land-

skap. När det gäller läget i Finland har utskottet ägnat stor energi åt att lyfta 

fram problematiken. Man resonerar om den vikande exporten och den nedåt-

gående trenden i nationen och analyserar näringslivets möjligheter vilket är 

bra och bidrar till fördjupning av diskussionen. 

När det gäller Ålands ekonomiska översikt hanterar utskottet läget på sju 

rader. Fyra av dem handlar om att tillväxten är blygsam och övriga tre hante-

rar flyttningsnettot. Inte ett ord om det viktigaste vi har att jobba för; syssel-

sättningsläget. Detta är inte att fördjupa diskussionen, detta är nonchalans 

och närmast lättja. 

Inte nämns heller Sverige med ett ord i betänkandet trots att Åland mot 

bakgrund av den svaga tillväxten i Finland har alla skäl i världen att mer än 

idag rikta våra ansträngningar västerut där vi i Mälardalen har en av Europas 

finansiellt starkaste och mest progressiva regioner. Vore inte det något som 

finans- och näringsutskottet borde ägna tid åt? Jag kan inte se ett hörande 

som ens touchar den svenska ekonomin vilket är utomordentligt underligt ut-

skottsarbete och på inget vis bidrar till fördjupning eller framtidsfokus. 

Jag saknar också en diskussion kring vilka verkningar oljepriset har för 

landskapet Åland. Vi vet att Åland i högre grad än våra omkringliggande reg-

ioner är beroende av fossila bränslen. Det är en ganska allmän uppfattning att 

oljepriset är i stigande vilket kommer att sätta press på såväl allmän som pri-

vat verksamhet. Borde inte detta funnits med i betänkandet eller är det lika 

oviktigt som sysselsättningsläget i vårt landskap? 

Texten vi har att hantera i betänkandet är enligt ordförande Tage Silander 

resultatet av ivriga diskussioner vilket är en bra början. Ändå andas innehål-

let ofärdighet och oformulerade idéer. När det t.ex. gäller Ålands penningau-

tomatförening betonar utskottet vikten av ansvarsfullt spelande; inget mer. 

Inget om lönsamhetskraven, inget om expansionsplanerna och inget om vare 

sig hot eller möjligheter för vårt i ekonomiskt hänseende allra viktigaste bo-

lag. 

Landskapets andra extremt viktiga bolag är posten som står inför stora 

utmaningar i form av strängare och nya skatteregler. Om detta skriver utskot-
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tet att man stöder Åland Post Ab:s ambitioner att förbereda sig för de eventu-

ellt nya verksamhetsförutsättningarna, vilket såklart är bra. Det hade sett 

konstigt ut om man inte stött det.  

Bristen på analys är ändå slående. Hur ser dessa utmaningar i praktiken 

ut? Vill man fortsätta på detta spår kan man också fråga sig varför det nya 

Fastighetsverket överhuvudtaget inte nämns i betänkandet. Det är ett nytt 

och självständigt verk med uppdrag att förvalta i stort sett all åländsk egen-

dom. Borde inte ett finans- och näringsutskott ha synat denna verksamhet 

lite närmare i samband med budgetarbetet? Och borde man inte ha passat på 

att fördjupa sig åtminstone något i det faktum att skattegottgörelsen studsat 

upp med 13,5 miljoner euro? 

En annan så kallad stubbe, alltså en stympad växt, finns under rubriken 

Hållbar utveckling där man för ett ytligt resonemang kring vikten av hållbar-

het och avslutar med att man stöder det fortsatta arbetet där så kallad cirku-

lär ekonomi ska spela en central roll. Inte en rad om vad detta med cirkulär 

ekonomi i praktiken handlar om vilket hade varit såväl intressant som värde-

fullt att läsa mer om. 

Man väljer att konstatera men undviker att resonera vilket är känneteck-

nande för i stort sett hela betänkandet. Man väljer att bekräfta regeringens 

budgetförslag, inte fördjupa och därmed framstår betänkandet som det jag 

inledde med; ytligt hellre än noggrant. 

Nog om detta. På det konkreta planet vill jag avisera omröstning om min 

motion om främjande av livsmedelsproduktion. Vi vill göra Åland hållbart, 

när LBU- programmet inte motsvarar behoven är programmet som borde 

ändras. Det är med program som med kartor, och de inte överensstämmer 

med verkligheten så kan det vara kartan som är bristfällig.  

Jag vill också avisera omröstning kring reservationen som handlar om för-

nyelsebar energi, under kapitel 720 Elsäkerhet och energi. Om man verkligen 

vill hänga med på tåget som kallas mikroproduktion gäller det att öppna alla 

dörrar, inte bara den som leder till vindkraften. Solenergi är den kraft som 

mest av allt är på väg att göra skillnad för alla människor. Det borde också in-

kludera Åland och ålänningarna.  

Avslutningsvis vill jag konstatera att en sak står väldigt klar, rentav glas-

klar. Parlamentarismen fungerar inom ramen för utskottet. Utan vicetalman 

Veronica Thörnroos idoga arbete med reservationer hade detta betänkande 

varit ytligt så till den milda grad att hela det demokratiska systemet hade 

gungat. Tack vare hennes och vi andra i oppositionens ifrågasättande kan vi 

alla tillsammans göra vår åländska vardag ännu bättre. Men det kräver för-

djupning och det kräver motiverade förslag, inte bara bekräftelser. Tack. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Pettersson, det var mycket intressant anfö-

rande. Ni har själv erfarenhet av att ha suttit som ordförande i finans- 

och näringsutskottet från regeringssidan. Det är en annan sak att sitta i 

opposition.  

Den första kritiken att det inte står någonting om Åland tänker jag ta 

upp. Nu vet jag inte hur man ska läsa, men i själva betänkandet så står 

det några få rader om Ålands ekonomi och i själva budgetförslaget står 

det ungefär tre sidor. Jag ser åtminstone betänkandet som ett komple-
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ment. Visst kunde det ha stått en hel del annat, men som sagt var, detta 

var vad majoriteten kunde få fram.  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Allt som vi har handlar om Åland. Jag tycker att när man har 

ett allmänt resonemang om det ekonomiska läget - man ägnar rätt stor 

kraft åt välden och man ägnar rätt stor kraft åt Finland - så sticker det 

faktiskt i ögonen att man inte alls för ett resonemang kring sysselsätt-

ningsläget. Ja, läget är bättre här än vad det är i Finland och bättre än 

vad det är i Sverige, men varför är det så? Vilka är hotbilderna och vilka 

är möjligheterna? I stora drag så det enda vi ska syssla med här är att se 

till att vi skapar förutsättningar för att företag ska kunna skapas och att 

folk ska jobb. Det resonemanget är faktiskt rätt väsentligt för ett utskott 

att föra.   

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, fru talman! Där håller jag helt med. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson 

Fru talman! Vilket samhälle vill vi ha på Åland? Det avgörs mycket i den här 

salen och ute i kommunerna men framförallt av medborgarna själva. 

Hittills på Åland har vi valt att kämpa för att ha en egen självstyrelse av 

den orsaken att vi ska bestämma som mycket som möjligt. Det har gett oss en 

fantastisk välfärd, det har gett oss en fantastisk ekonomi. Visserligen kostar 

självstyrelsen i administration kanske upp mot 15 miljoner per år. Vi har 

byggt en hel stor byggnad norr om här för att inhysa ett par hundra anställda 

och ett 40-tal politiker. Den här administrativa verksamheten kostar ungefär 

15 miljoner per år. Det är mycket pengar. Skulle man vara populist så skulle 

man säga att de här pengarna hellre skulle satsas på sjukvården. Men vi vet 

att självstyrelsen genererar så mycket mera pengar och så mycket fördelar för 

oss så därför är vi beredda att ta de kostnaderna. Tack vare självstyrelsen så 

blomstrar samhället.  

Exakt så är det också med kommunerna. Det är klart att det skulle blir bil-

ligare att administrera en kommun på Åland och ha dess säte i stadshuset. 

Visst skulle vi också kunna spara en eller ett par miljoner där. Men tack vare 

att vi har så många kommuner som vi har så kämpar man ute i bygden för sin 

service, kämpar för sin skola och ser till att det finns arbetsplatsområden och 

i och med det så gynnar det också många arbetsplatser.  

Om vi tittar på siffrorna, hur har det gått för kommunerna på Åland? Vi 

har 16 kommuner vilket är unikt många. Hur ser det ut egentligen på lands-

bygden? Ja, de senaste 15 åren har varenda en landsbygdskommun ökat i be-

folkningsmängd. På landsbygden har nya bostäder ökat med 1 600 under de 

senaste 15 åren, medan i Mariehamn har bostäderna ökat med 600.  

Tittar vi på andra orter som Gotland och Raseborg där man har slagit ihop 

kommunerna är det precis omvänt. Där växer områdena runt städerna och i 

städerna och på landsbygden minskar befolkningen, vilket också betyder 

färre arbetsplatser i praktiken. Det här visar att den åländska modellen fun-

gerar alldeles utmärkt med så här många kommuner. Framförallt vet jag att 
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ålänningarna på landsbygden och överallt på Åland vill ha nära. Man vill att 

ens barn ska ha nära till barnomsorgen, nära till skolan och det kommer de 

inte att ha om det blir en eller få kommuner eftersom där som besluten tas 

där finns också servicen, det har all utveckling visat. Om man påstår någon-

ting annat så är det inte enligt den utvecklingen som har varit på andra stäl-

len. 

Det är detta som centern kämpar för; hela Åland ska leva och det kan 

Åland bara göra så länge vi har tillräckligt många kommuner. Vi är som sagt 

inte emot att kommunerna slås ihop om det är så invånarna vill det. Det kan 

finnas vissa kommuninvånare som föredrar en viss centralisering framom lo-

kalt, det är möjligt och då ska man förstås göra det. Det kan också finnas 

vissa fördelar om kommunerna blir alldeles för små och skolorna blir alldeles 

för små. Det är kommuninvånarna och folket självt som ska avgöra det, inte 

en handfull personer i regeringen. 

Tyvärr är det så att vi ser att regeringen jobbar steg för steg för att få ihop 

kommunerna genom tvång på olika sätt. Dels försöker man svälta ut kom-

munerna genom landskapsandelarna och nu senast var det detta med Vårdö 

som man klassade som en faståländsk kommun och då får de stora problem i 

näringslivet med sin turism. Det är också ett sätt att se till att kommunerna 

utarmas. 

Jag återkommer till lagstiftningen gällande brandmyndigheterna. Det är 

verkligen märkligt. Det kan inte vara möjligt enligt grundlagen, men det åter-

står att se. Idag finns det två brandmyndighetsområden på Åland. Ett område 

har Jomala har hand om där de sköter sig själva och åtta kommuner och res-

ten sköter Mariehamn om. Det här görs helt frivilligt. Det finns en konkur-

rens mellan de här två blocken och vissa kommuner har bytt block, eftersom 

man har varit missnöjd med det ena blocket så har man gått till det andra 

blocket. Det är fantastiskt, man har konkurrensutsatt offentlig service. Det är 

mycket bättre än ett offentligt monopol.  

Landskapsregeringen säger nu att det ska finnas en myndighet och blir det 

inte på det viset så ska Mariehamns stad sköta om det och landsbygden och 

alla kommuner ska betala. Så länge det är en kommuns skyldighet så är det 

också en kommuns rättighet att organisera sig.  

Det här är inte rätt juridiskt och absolut inte rätt moraliskt. Om det är så 

att man kan säga; ”kan inte ena er på hela Åland när det gäller brandmyndig-

heten så ska det bli en myndighet”, då kan man också göra precis samma sak 

inom grundskolan, barnomsorgen och äldreomsorgen. Man kan göra exakt 

likadant om man får igenom detta i laggranskningen i Ålandsdelegationen. 

Exakt samma! Antagligen är det här ett test för landskapsregeringen för att få 

en start på den biten också. 

En annan allvarlig sak är att man i praktiken säger att brandmyndigheten 

inte har någonting att göra med brandkårerna. Det är inte sant! Det är 

brandmyndigheten som bestämmer vilken brandkår som ska fara ut och 

släcka en eld och vilken brandkår som ska fara efter och sopa upp soporna. Så 

är det! Brandchefen i Mariehamn har nära till yrkeskåren och naturligtvis 

skickas yrkeskåren ut först för att göra de här uppdragen som ungdomarna 

på landsbygden har skolat sig till. Sedan får väl landsbygdens frivilliga kårer 

fara och sopa upp efter dem. Risken finns. Jag har pratat senast idag med de 

frivilliga kårerna och de är jätterädda för att detta ska utarma deras verksam-

het. Det vore katastrofalt, för då blir det dyrt, då är det bara betala sedan för 
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yrkeskåren. Det märkliga i det här fallet är att regeringen inte med ett ord har 

pratat med landsbygden. Man har gjort det i det dolda med Mariehamns stad 

och så ska man köra.  

Allt detta visar att landskapsregeringen gör ungefär det som riksregeringen 

gör idag mot de svenskspråkiga. Man bryr sig inte om dem alls, man kör sitt 

race. Jag säger som finska riksdagsmannen sade; ”att ni täcks!” Att ni täcks 

köra över landsbygden på det här sättet! Det är skrämmande och det är led-

samt. Det minsta man kan göra är att komma ut och prata med landsbygden 

och säga åt landsbygden; ”kom och försök att vara med nu, var med på tå-

get!”. Men det är diktat, jag satt själv med i gruppen som jobbade med land-

skapsandelsreformen. 4 miljoner ska bort, punkt! Vi försökte kompromissa 

med 2 miljoner, men det gick inte.  

Nu håller man på med utredningar och man har anställt konsulter. Jag ser 

ingen möjlighet att ha en åsikt där. En utredning görs, konsulterna kommer 

med något förslag och sedan ska regeringen besluta. Inte finns det någon dia-

log där heller! Landskapsregeringen har ingen dialog. Landskapsregeringen 

representerar tyvärr nu bara 40-50 procent av ålänningarna, resten är helt 

utanför. Jag känner väl till detta. För inte så länge sedan var jag och pratade 

med ett antal kommuner och man är jättebekymrad. Landskapsregeringen 

jobbar hela tiden emot i den ena frågan efter den andra för att åstadkomma 

en kommunreform för att visa att kommunerna inte fungerar.  

Nej regeringen, ni är till för hela Åland. Jag säger igen; att ni täcks!  

Talmannen 

Talmannen påminner om den rekommenderade taltiden. 

Minister Nina Fellman, replik 

Tack, talman! Ltl Runar Karlsson sade att landskapsregeringen kör över 

kommunerna, att man inte har någon dialog med kommunerna och att 

man ska komma ut och prata särskilt när det gäller den gemensamma 

brand- och räddningsmyndigheten. Jag kanske får påminna ltl Karlsson 

om att denna fråga har diskuterats sedan 2006. Det har gjorts uppre-

pade utredningar och förts dialoger om att komma fram till en gemen-

sam brand- och räddningsmyndighet som var avsikten redan när den ti-

digare lagen stiftades.  

När jag har varit ut och pratat med de berörda som har varit emot det 

här förslaget så har vi ändå varit överens om en sak; att en gemensam 

brand- och räddningsmyndighet är bättre än att ha två, och det är ju ut-

tryckligen en fråga som jag har ställt till de berörda parterna. Om man 

på tio år inte kommer till ett resultat så kanske det ändå är det dags att 

ta tag i frågan och säga; okej nu lämnar vi det här. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! När man inte kommer överens så är det kanske ett bevis för 

att det är bra som det är. Nuvarande lag säger att man ska försöka 

komma överens. Man ska sträva till ett distrikt och kommer man inte 

överens så ska landskapsregeringen försöka föra en dialog med kommu-

nerna och försöka förmå dem att göra det här. De flesta kommuner som 

jag har pratat med anser att det nuvarande systemet är fantastiskt. Det 

finns två offentliga myndigheter som konkurrerar med varandra. Det 

har till exempel hänt att Lemland har lämnat RÅL och gått över till sta-
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den. Det är ju ganska fantastiskt, då finns det en konkurrens och det 

fungerar jättebra. Det finns ju inte några problem. Bränderna släcks och 

vi har antagligen världens bästa brandkårssystem vad gäller volym, 

manskap och kostnader. Det fungerar ju. Varför ändra någonting som 

fungerar? 

Minister Nina Fellman, replik 

Att påstå att det inte finns några problem är nog att ha lyssnat bara på 

dem man vill höra på. Det finns många parter i den här diskussionen 

som har uttryckt oro för de problem som existerar med två myndigheter 

och det blir både otympligt och ineffektivt att jobba så som vi gör idag. 

För mig är detta inte en fråga om att flytta makt från landsbygden till 

staden, utan att få till stånd en samordning av en myndighetsfunktion 

som berör fyra tjänstemän. Det handlar inte om de frivilliga brandkå-

rerna. Om man läser lagförslaget utan en agenda så är det alldeles up-

penbart att det inte handlar om de frivilliga brandkårerna.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

När man pratar med de frivilliga brandkårerna, de som verkligen berörs 

och de som gör ett fantastiskt jobb varje dag för ingenting så är de jätte-

oroliga och de har en helt annan åsikt. Jag litar mera på dem faktiskt i 

det här fallet. 

Jag vänder mig framförallt mot lagstiftningssystemet, dvs. att gör inte 

kommunerna någon centralisering så ska Mariehamns stad sköta om 

det. Går det igenom i Ålandsdelegationen och det blir namnteckning så 

då kan ni naturligtvis göra precis samma sak inom grundskolan, äldre-

omsorgen och barnomsorgen också. Då finns instrumentet att göra det 

här. Jag förstår att det här är en testballong. Det är klart att målsätt-

ningen hos regeringen är att få till en kommun eller kanske två. Jag vet 

ju att den målsättningen finns, när man äntligen har fått bort center-

proppen så ska man göra det, har man sagt. 

Vi vet att en centralisering inte är bra för samhället. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, fru talman! Det finns många infallsvinklar för mig att replikera an-

förandet. Jag kommer att välja en vinkel som jag aldrig har tagit häri-

från talarstolen tidigare. 

Nyligen gjorde en ålänning ett stort arbete kring närdemokrati och 

kommunstruktur. Arbetet visade bl.a. A) Röstdeltagandet stiger efter en 

kommunstruktur. B) Många nya politiska strukturer byggs upp, vilket 

gör valfrihet och mångfald större. 

Tror ltl Karlsson att det finns en oro bland vissa kommunpolitiker att 

ens politiska mandat förminskas, försvinner i samband med en kom-

munstruktur? Det skulle vara intressant att veta om detta är huvudsyftet 

i motståndsrörelsen mot en kommunstruktur.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag är själv ordförande i kommunstyrelsen i Saltvik. Jag vill 

inte påstå att jag skulle vara så hemskt ledsen om någon annan skulle ta 
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över. Det är ett ganska tufft obetalt jobb, man får lägga ned många tim-

mar och det kanske inte är så hemskt tacksamt heller. Men man gör det 

för att man brinner för sin bygd. Man vet att folk vill ha kvar sina skolor 

som i Saltvik. Man vill ha två skolor, två daghem, man vill ha Sunnan-

berg vårdhem kvar och jag vet att de vill det. Mitt hjärta brinner för det. 

Jag lämnar gärna över till någon annan om det finns någon annan som 

brinner för det. Jag kanske får lämna över ändå om väljarna vill det. 

Men hittills ställer jag upp av den orsaken och det är många med mig på 

landsbygden som gör precis samma sak. Det handlar inte om makt, det 

handlar om var man har hjärtat. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, fru talman! Hur ser ltl Karlsson ser på den utveckling som vi har 

diskuterat här tidigare vid ett flertal tillfällen just när det gäller skolor, 

bybutiker etc.? Ser ni den trend som har funnits under årtionden i nuva-

rande kommunstruktur? Vad är det som kommer att ske på ett remar-

kabelt sätt som gör att trenden vänder? 

Igår läste jag intressanta saker om Gotland som har en kommun. Got-

land mår bättre än någonsin både näringslivsmässigt, befolkningsmäss-

igt och de har en stor framtidstro. Jag vill tro att Gotland är ett ö-

samhället som vi bra gärna kan jämföra oss med för vi har ganska lik-

nande utmaningar framför oss. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Som jag sade tidigare så minskar befolkningen på Gotland. 

Googla på statistiken, jag tittade senast idag. Befolkningen på Gotland 

har minskat med -2 procent runt omkring och ökat i centrum +2 pro-

cent under de senaste tio åren. 

Beträffande skolor så kan vi återigen ta Saltvik som exempel som jag 

känner bäst till, vi hade fem-sex skolor en gång i tiden på 50-talet och ja, 

vi har två skolor kvar. Varför det? Ja, för att befolkningen så har beslu-

tat. Saltviks invånare har via sina fullmäktigeledamöter tyckt att vi 

borde stänga några skolor och ha färre. Butiker kan vi inte göra någon-

ting åt för det är inte den offentliga sektorn som har hand om dem, om 

inte den här regeringen kommer att införa det, det vet man inte. I de fall 

man har minskat på skolorna så har fullmäktige så beslutat.  

Sedan har Saltvik gått andra vägen, man har byggt ett vårdhem och 

gått ur det gemensamma. Det vårdhemmet skulle antagligen försvinna 

idag om det blev en kommunsammanslagning. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! ”Att ni täcks, jo ni täcks” så sade riksdagsledamot Nylund i 

riksdagen häromdagen när regeringen Sipilä, via majoritetspartierna, 

gick in för att försämra för vasaborna så att de skulle åka 80 kilometer, 

Vasa till Seinäjoki, för att få joursjukvård. En timme i bil när man är 

sjuk!  

Detta jämställer ltl Karlsson här nu med landskapsregeringens strä-

vanden. Då säger jag; att ni täcks jämställa det här. Det som landskaps-
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regeringen gör är att försöka samordna administration för att kunna be-

hålla resurser, för att kunna ge service ute i kommunerna; skola, om-

sorg, äldreomsorg, dagis och allt är som är viktigt. Vi pratar om admi-

nistration och det kan inte jämställas med det som pågår i Finland. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Jag jämställer det på det sättet att man inte hör på folket, man kör sitt 

race. Det var det som jag menade med att ni täcks.  

Det är lätt att säga att administrationen ska minska. Självstyrelsen 

skulle lätt kunna handhas av Helsingfors. För att hantera 30 000 till på 

hela Åland så behöver man inte en enda anställd till i Helsingfors, och så 

sparar vi 15 miljoner i administration, om det är det man är ute efter. 

Men det vill vi inte! Det är detta som det handlar om.  

Vi tror att så länge kommunerna får ha sin självstyrelse så genererar 

de mycket mera pengar än vad de kostar. Det är vår filosofi i alla fall, 

men tydligen är det inte den här regeringens.  

Jag är också jätteförvånad och också besviken på liberalerna. Jag för-

står att socialdemokraterna och moderaterna har den här agendan av 

olika orsaker. Men liberalerna, åtminstone tidigare, har kämpat för 

kommunerna, men man är väl så illa tvungen att följa med antar jag. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Liberalerna ser dessvärre den ekonomiska situationen såsom den är 

med underskott i landskapsekonomin. Vi ser också den demografiska 

utvecklingen som sätter jättestora utmaningar på finansiering av vård 

och omsorg i framtiden. Därför måste saker och ting göras. 

Jag skulle behöva ta med statistiken igen tills imorgon. För några 

månader sedan redovisade jag för ltl Karlsson att i Saltvik har antalet 

skolor minskat från sex till två under det nuvarande kommunstruktur-

systemet med 16 kommuner. Skolorna har gått ner till en tredjedel. Vad 

finns det för garantier att det inte går ner ytterligare med nuvarande sy-

stem? Den frågan ställer jag mig. Jag är nästan övertygad om att de 

minskar med nuvarande struktur också. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Så länge kommuninvånarna i Saltvik vill ha det på det viset, så många 

skolor har man förstås. Om man tidigare ville ha fem så vill man nu ha 

två skolor. I Saltvik driver vi två skolor lika billigt som andra kommu-

nerna driver en och det finns det också statistiksiffror på. Det beror pre-

cis på vad invånarna vill göra och det måste vi förstås följa. 

Återigen, vår tro är att så länge det finns en drivkraft ute på lands-

bygden så finns det också inkomster som gott och väl motsvarar de 

ökade administrativa kostnaderna. Sedan vet vi att det i stora kommu-

ner anställs en massa mellanchefer och det är inte alls sagt att det blir 

billigare administrationsmässigt. Det är också en sak som man bara tror. 

Det är tråkigt att man håller på att förstöra Åland, det som har varit 

Ålands styrka. Vi har alltid klarat av lågkonjunkturer på Åland. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Torsten Sundblom, replik 

Talman! Ltl Karlsson tog upp de frivilliga brandkårerna och såg mörka 

spöken komma in genom både dörrar och fönster.  

Ifrån den horisont där jag normalt jobbar kommunalt ser vi helt an-

norlunda på det hela. Vi har ett gott samarbete med Mariehamn i alla 

brand- och räddningsfrågor. Frivilliga brandkåren mår förvånansvärt 

bra om man skulle se det med Karlsson ögon. Jag ser inte de här farhå-

gorna. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Det är jättebra att brandkåren mår bra. Det kan också bero på att det 

finns två myndigheter som konkurrerar med varandra. Mariehamns 

stad vet att missköter de sig så finns det en risk att Föglö går över till 

Jomala och vice versa och det har hänt att man har gått över. 

Det som de frivilliga brandkårerna säger åt mig i alla fall är att blir det 

en myndighet så tror man att den troligen kommer att favorisera yrkeså-

ren i Mariehamn som kommer att få fara ut och göra de här uppdragen, 

sedan får de frivilliga kårerna göra uppstädningen och sådant efteråt. 

Det är myndigheten som bestämmer vem som ska fara ut på uppdraget, 

inte någon annan, inte kommunerna. Det är brandchefen som har an-

svaret. Anser han att det är yrkeskåren som kan släcka bäst så skickar 

han dit dem. Det är en subjektiv bedömning som de gör. Jag är beredd 

att hålla med de frivilliga kårerna om att det här faktiskt kan vara döds-

stöten för många av dem. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Talman! Min erfarenhet - och ltl Karlsson och jag har samma kommu-

nala uppdrag- är att Föglö och Föglö frivilliga brandkår enbart har nytta 

av samarbetet. Enbart nytta!  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Det är jättebra! De andra åtta kommunerna som köper av Jomala har 

också enbart nytta av det. Vad fantastiskt med den situationen! Tänk om 

vi hade bara en myndighet, då skulle den myndigheten inte behöva bry 

sig alls om att vara duktig, utan då skulle de kunna sätta sig ner och vila 

för de vet att de har kunder i alla fall.  

Jag är ingen brandkårist, jag är inte speciellt intresserad men jag har 

pratat med brandkåristerna bara för att få en uppfattning. Jag är rädd 

för att det här också är en spik i den kommunala kistan som regeringen 

arbetar för, tyvärr. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Carina Aaltonen 

Fru talman! Det var verkligen glädjande att finans- och näringsutskottet lyf-

ter frågan om vuxnas alkoholmissbruk under rubriken socialpolitik och att li-

beralernas huvudanförande inleddes med detta. Det är positivt eftersom van-

ligtvis när politiker tar upp frågor som rör risk- och missbruk riktar man 

strålkastarna mot ungdomars ökande drogmissbruk – och så vill man ha 

kraftiga åtgärder mot att dessa ska minska. Det vill jag också. Men om man 

inte ser sambandet mellan vuxnas bruk av rusmedel och ungdomarnas så 
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menar jag att man inte använder båda ögonen. Man måste – precis som ut-

skottet skriver - betona föräldrarnas ansvar att skapa goda hemförhållanden 

för barn- och unga. Om man inte vill att ens barn ska börja med alkohol och 

droger så är ett sätt att vara restriktiv med sin egen alkoholkonsumtion och 

att inte vara berusad när barnen är med. 

Ett nytt problem, som har uppmärksammats både i Sverige och i Finland 

och nu även på Åland, är de äldres ökande alkoholkonsumtion. Alltså de som 

är 65+ och äldre. Undersökningar visar att alkoholkonsumtionen bland den 

äldre befolkningen har ökat samtidigt som den har sjunkit bland yngre per-

soner. Man har även sett att alkoholproblematik hos äldre ofta blir osynlig-

gjort och att man inte har verktyg att hantera frågan inom vården och omsor-

gen. Därför är det bra att det Folkhälsans Projekt Nolltolerans, som land-

skapsregeringen stöder, häromveckan ordnade en fortbildning på ÅHS för 

personal inom vård och omsorg om attityder till rusmedelsanvändning, sam-

bandet med psykisk ohälsa och framförallt hur vårdpersonal och andra som 

möter äldre i sitt arbete kan upptäcka äldres risk- och missbruk. Det här är en 

bra början. 

Varför är det här en viktig fråga i landskapets budget för 2017? Av den 

enkla orsaken att alkoholen kostar pengar. Alkohol- och droganvändning är 

mycket dyrt för samhället. I hela Finland orsakar befolkningens alkoholkon-

sumtion kostnader mellan 1-1,5 miljarder euro per år. Om man även räknar 

in sådant som exempelvis inkomstbortfall på grund av arbetsoförmögenhet 

eller för tidig död kan kostnaderna uppgå till 13 miljarder euro per år. Och 

det är inte bara det offentliga som får betala. Näringslivet belastas genom be-

tydande indirekta kostnader genom sänkt produktivitet och produktionsför-

luster. Och de personliga förlusterna förstås, barn far illa, förhållanden går i 

kras och inte bara den som dricker utan också många i den missbrukandes 

närhet drabbas. 

Så, att satsa på insatser för att minska de vuxnas alkoholkonsumtion är 

samhällsekonomiskt nyttigt. Det är också så, precis som ltl Ingrid Johansson 

förtjänstfullt lyfte i sitt anförande, att vi nu går mot en högtid där allt för 

många barn och unga är har en växande klump i magen. Hur blir det hemma 

i jul? Kommer mamma och pappa att dricka, bråka och strida hela helgen? I 

Sverige lever fyra till fem barn per skolklass lever i hem där någon vuxen har 

en riskfylld alkoholkonsumtion. Jag tror inte att det är annorlunda på Åland. 

En vit jul, bästa lagtingskollegor, vill jag att vi ger våra nära och kära. Det vill 

jag att alla barn och unga på Åland ska få uppleva om en dryg vecka. 

Några ord om arbetsmarknaden. Det är mycket bra att landskapsregering-

en står i beråd att starta upp projekt som gör att fler långtidsarbetslösa kom-

mer in på arbete, sysselsättning, praktik eller studier. Det behövs fler insatser 

och åtgärder för att hitta rätt uppgift till rätt person. De som har det allra 

svårast att hitta ett jobb är personer med funktionsvariationer, personer som 

inte har svenska som modersmål, unga utan utbildning och äldre över 55 år. 

Idag är det oftast de privata företagen som tar emot praktikanter. Företagen 

gör ett fantastiskt arbete med att ge arbetslös erfarenhet, sysselsättning och 

inblick i hur firman eller företaget fungerar och där kan man få ett riktigt 

jobb. Däremot är inte det offentliga lika bra på att ta emot personer med sär-

skilda behov. Det tycker jag att denna regering ska ändra på. Det finns posi-

tiva förebilder. Mariehamns stad är bra på att ge arbete och sysselsättning till 

långtidsarbetslösa, men alla kommuner är inte det. Här finns ett demokra-
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tiskt underskott. Det ska inte bero på i vilken kommun man är skriven om 

man ska få möjlighet till jobb eller praktik. Det är ännu en anledning till att se 

över kommunstrukturen.  

Redan i högstadiet borde man ha undervisning om arbetslivet. Man skulle 

få lära sig hur det är att jobba, vilka krav och kompetenser som behövs. Man 

skulle få gå på studiebesök, träffa företagare och lära sig om hur det är att gå 

på jobb. Idag är det tufft att få tag i erfarenhet, det är tufft att få ett sommar-

jobb. Jag tror att det behövs mera kunskap och förberedelser för arbetsmark-

naden redan från tidig ålder.  

För att lyckas få in personer med särskilda behov på arbetsmarknaden be-

hövs också personliga jobbstödare, dvs. personer som arbetsgivarna, kolle-

gorna och arbetstagaren kan vända sig till om det behövs och om det uppstår 

problem. Det är ett sätt att förebygga. 

Häromdagen presenterade Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling, OECD, ett vetenskapligt recept för hur politiker kan minska med-

borgarnas olycka istället för att fokusera på att öka den ekonomiska tillväxten 

som inte gör folk nämnvärt gladare. Man har kommit fram till att rika länder 

bör satsa betydligt mer på psykvård än idag, det är mycket viktigare än fattig-

domsbekämpning för att öka medborgarnas lycka. Forskare har erfarit att 

psykisk ohälsa står för fyra gånger mer upplevd olycka än vad fattigdom gör i 

alla undersöka OECD-länder. Trots detta är evidensbaserad psykvård extremt 

underfinansierad i hela västvärlden. Så, ökade satsningar på psykiatrin och 

insatser för att stärka den psykiska hälsan är otroligt viktigt om vi vill att 

människor på Åland ska känna välbefinnande. Att öka den ekonomiska till-

växten gör inte folk nämnvärt gladare. Däremot är bra, rätt och smarta insat-

ser för att förbättra den psykiska hälsan ekonomiskt klokt och hållbart. 

Avslutningsvis, fru talman, vill jag framhålla det som bland annat lantrådet 

brukar lyfta; ungdomars klimatångest. Jag tror att det åländska hållbarhets-

arbetet är så otroligt viktigt och att det finns en plan, en strategi, ett hopp om 

att vi tillsammans kan förändra Åland och ge kommande generationer en 

framtid på denna planet. Det behövs mer framtidstro, tro på att vi kan fixa 

det här och landskapsregeringen måste visa vägen. Ni är på god väg. Tack fru 

talman. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Jag delar förstås ltl Aaltonens tankar kring behovet av att 

ta tag i de vuxnas alkoholbruk. Många tänker att alkoholism och miss-

bruk är något som man utvecklar under ungdomsåren. Men det är precis 

som ltl Aaltonen talade om, man kan utveckla missbruk under hela sitt 

liv. En sak som sällan belyses är de äldres morfinbruk vid t.ex. benbrott 

eller liknande och sedan kan det bli ett beroendeskap av det.  

Det är också intressant att ltl Aaltonen tog upp sysselsättning. Om det 

är en grupp som man också behöver lyfta upp, när det gäller vem som är 

diskriminerad på arbetsmarknaden och har svårt att komma in i arbete, 

så är det ju missbrukare som har tillnyktrat. Här har vi på Åland mycket 

att göra, framförallt i den kommunala sektorn, för att integrera tidigare 

missbrukare in i arbetslivet och i samhället.  
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Ltl Carina Aaltonen, replik 

Barn och ungdomar är ett mycket viktigt tema, som ltl Johansson var 

inne på, speciellt nu när vi går mot juletid. Så här i juletider brukar ju 

politiker utmana varandra om ett vitt år, det har vi varit med om här i 

lagtinget tidigare. Jag tycker att det är viktigt att vi i alla fall lyfter den 

här diskussionen. Alkoholen är ett stort samhällsproblem, den kostar 

pengar och den gör att våra barn och ungdomar får en tråkig start på sin 

uppväxt. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Så är det ju förstås. Vi måste komma ihåg att alkoholproblematiken är 

ganska utbredd på Åland. Ltl Aaltonen jämförde med siffror från Sverige 

och statistiken visar att det tyvärr ser värre ut här än i Sverige, generellt 

sett. Det är ett svårt ämne där många berörs. De flesta har säkert per-

sonliga erfarenheter av risk- och missbruk på Åland. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Jag tror att både ltl Johansson och jag kan se fram emot landskapsrege-

ringens fördjupade satsningar på både långtidsarbetslösas möjligheter 

att komma in i arbete men också fokus på att inte bara jobba med barns 

och ungdomars riskbruk utan också de vuxnas, och kanske också speci-

ellt fokus på de äldre. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Eriksson, replik 

Talman! Jag vill ge mitt understöd till ltl Aaltonen som tog upp frågan 

om alkoholens påverkan i vårt samhälle. Drogpolitiken har diskuterats 

ganska mycket här. Av erfarenhet, det som jag har sett från mitt jobb, så 

är alkoholen en mycket, mycket större riskfaktor i samhället än vad dro-

gerna är. Därmed inte sagt att man ska undvika drogpolitiken. Men ty-

värr så är det, om man tittar på misshandel och våldsbrott, extremt 

ovanligt att bägge parter är nyktra. Det är nästan alltid så att någon, 

kanske bägge, tyvärr är ganska kraftigt berusade av alkohol. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Ltl Roger Eriksson har ju stor erfarenhet av detta från sitt tidigare ar-

betsliv. Skulle vi räkna i euro och cent på vilka konsekvenser alkohol-

konsumtionen får för bl.a. ÅHS, polisen och för fängelse osv. så blir det 

oerhörda summor. Jag sade att det kostar ungefär 1,5 miljarder euro i 

Finland per år. Skulle vi kunna använda de här pengarna i samhället på 

ett annat sätt så tror jag nog faktiskt att både regeringen och vi här i lag-

tinget skulle ha ett mycket roligare arbete. 

Ltl Roger Eriksson, replik 

Talman! Det är riktigt, jag håller med om det som ltl Aaltonen sade.  

Av erfarenhet vågar jag också framföra att det finns en form av 

blandmissbruk. Dagens ungdomar kanske eventuellt är klokare än vad 

vi äldre var, de kanske inte använder alkohol i lika hög grad som tidigare 

men knarket har kommit in. Jag har den uppfattningen att det ena inte 

utesluter det andra. 
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Ungdomar och barn gör förstås som vi äldre gör och inte som vi säger. 

Det är en gammal sanning som vi alla ska ta med oss hem nu till julen. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Precis så är det. Tack ltl Roger Eriksson! 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Stephan Toivonen 

Tack, fru talman! Jag tänker nog ett hålla ett tio minuters anförande eftersom 

jag är gruppordförande nu. Jag tänker säga några ord om budgetförslaget, så 

som resultaträkning ser ut. 

Som sagt så var det en mycket intressant och trevlig behandling av budge-

ten i utskottet. Det är ju en ynnest att få vara med och att ha möjlighet att 

delta. Det är en bra politisk skola för mig som fortfarande räknar år efter 

skolår. Minns inte just nu på vilken klass jag går. Det är väl klass N jag går på 

nu, som det hette det förr. 

Vi lyckades inte heller i år göra de stora förändringarna i budgeten, men 

nästa år så kanske vi lyckas lite bättre. Eller så har vi en annan regering, som 

vi säger, och en del tror att vi bara skämtar i utskottet men kanske vi menar 

allvar också mellan varven.  

Fru talman! Vi har haft en hel del anföranden här. Många har talat om de 

här olika utgiftsposterna. Ltl Jonsson talade om intäktssidan och att klump-

summan eventuellt är för låg. Båda sidor är viktiga. 

Senaste år tog jag upp själva uppställningen som inte var så pedagogisk. 

Om jag minns rätt så var överskottet 108 miljoner. Vi kunde inte ens se vilket 

resultatet var. Då fick vi en bättre uppställning. I år har vi i alla fall en siffra 

på -12. Då är frågan om detta är den rätta siffran? Vi har hört olika åsikter 

och det är en sak som jag lite ska ta upp. 

Den pedagogiska uppställningen har blivit bättre, nu finns det en inne-

hållsförteckning. I utskottet har vi skämtat om att man kanske skulle ha en 

innehållsförteckning från sidan 1 och ha den löpande. Det är inte så lätt att 

innehållsförteckningen börjar med sidan 1 alltför många gånger. 

Fru talman! Resultatet är en viktig sak. Är det -12 eller är det +6 som vissa 

har sagt här? Det finns olika åsikter om det. Man har främst diskuterat hur 

reserveringarna ska se ut. Vad jag har förstått så finns det olika sätt. Det 

kanske finns ett riktigare sätt. Men som jag ser det så är det pedagogiska vär-

det det viktiga. Är +6 det rätta resultatet? Är det inte det så borde vi uppvisa 

det rätta resultatet. 

Vi har också den så kallade PAF-snurran som kanske inte har nämnts så 

mycket idag och den gör inte detta mer begripligt. Det ger heller inte ett kor-

rekt resultat att man tar upp pengar som man en gång har budgeterat, som 

man inte har använt och så tar man upp dem på nytt. Det är viktigt med 

tanke på framtida arbete om resultatet är +6 eller -12 eller var det sedan kan 

vara. 

När jag som ekonom ser på resultaträkningen så är det egentligen tre-fyra 

poster som är knepiga.  

Det första är uttaget från pensionsfonden som jag själv hade en motion om 

i fjol, jag tyckte att man tog ut för mycket. Det finns en långsiktig kalkyl på 

vad man borde ta ut på lång sikt. För nästa år är det 18,5 miljoner. Sedan har 
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vi avräkningen om 223,9 miljoner, visserligen en prognos, men vi är tvungna 

att ta den som den är. 

Den följande osäkra posten på intäktssidan är skattegottgörelsen. Vi ser att 

den fluktuerar väldigt mycket. I år var den 23 miljoner. Vi har diskuterat att 

man kanske skulle ha någon slags glidande medeltal. Tittar vi fem år tillbaka 

så var skattegottgörelsen 10 miljoner. Ett sätt är att ta detta som ett normal-

värde och ta in det i kalkylerat resultat. 

Den tredje knepiga posten är uttagen ur PAF. I fjol hade jag en motion, då 

tog man ut hela vinsten vilket jag tyckte var mycket. Nu har man tagit ut un-

gefär 75 procent, dvs. 15 miljoner, vilket kanske är det långsiktiga. 

Gör man uttagen på det här sättet, enligt ett kalkylerat resultat, så blir re-

sultatet -16 miljoner som kan jämföras med det underskottet som vi har i re-

sultaträkningen på -12 miljoner och detta sedan jämfört med fjolårets budget 

som ligger på -17,6. Där är så som jag ser att man borde fundera; vad är det 

kalkylmässiga resultatet? Då kan man diskutera hur mycket resultatet borde 

bli bättre. 

Däremot om man plockar in, vilket vissa här har föreslagit, de extra ordi-

nära intäkterna så då blir resultatet +6 miljoner. Det är inte det riktiga att 

visa upp. 

Regeringen har hela tiden talat om en budget i balans och är budgeten +6 

så är allting frid och fröjd. Men redan nästa år kan resultatet gå ner. 

De andra sakerna går väl lättare att ändra men den här PAF-snurran tyckte 

utskottet att borde kunna lösas på ett korrekt och mera pedagogiskt bättre 

sätt.  

Steg ett i fjol var ett resultat som överhuvudtaget inte hade med budgeten 

att göra. Det andra steget är att få något slags kalkylmässigt resultat i resul-

taträkningen. Tack, herr talman.  

Ltl Mikael Lindholm 

Tack, herr talman! I budgeten för 2017 aviserar regeringen att investera i nytt 

tonnage på linjen Prästö-Töftö. Linjen är den klart mest trafikerade av alla i 

landskapet och färjan som byggdes i början av 90-talet är inte helt ändamåls-

enlig för linjen så vid en första anblick är förslaget positivt.  

Men när man läser vidare är målsättningen att satsa på eldrift vilket är nytt 

hos oss. Risken för driftsstörningar är uppenbar vilket kan leda till stora pro-

blem för de drabbade.  

Det vore lämpligt att denna nya typ av framdrivningssätt först skulle testas 

på en linje med lägre belastning förslagsvis Ängösund eller Björkö. Dessutom 

bör projektet med en bro över Prästösund tas vidare då detta projekt skulle 

vara ett lyft för hela regionen. Detta utgår jag från att är på gång då ministern 

redan har klassat om vårdöborna till fastålänningar med försämrade villkor 

för bokning av skärgårdsfärjorna. 

Att landskapets fartygsflotta är föråldrad och behöver förnyas och uppgra-

deras är helt klart, men när man planerar för investeringar i denna omfatt-

ning bör hänsyn tas till var det största behovet av utökad kapacitet finns. Jag 

stöder därför kollegan vtm Thörnroos förslag att ett nybygge bör sättas in på 

rutten Åva-Osnäs.  

En noggrann konsekvensanalys bör göras när det gäller eventuell totalent-

reprenad och sedan presenteras för lagtinget innan beslut fattas i frågan. Vi 

talar ändå om affärer på mellan 15 och 20 miljoner euro per frigående fartyg. 
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Jag vill här avisera att jag kommer att begära omröstning om vtm Thörn-

roos reservation i betänkandets allmänna motivering under rubriken ”Infra-

struktur och transportpolitik” underrubriken ”Tonnage”. 

Vad det gäller kortruttsprojektet så är jag, som fortfarande klassar mig som 

skärgårdsbo, klart intresserad av att försöka förbättra skärgårdsbornas infra-

struktur.  

Jag vill ändå att regeringen presenterar konkreta planer där hamnarna är 

angivna för att kunna ta ställning till detta. Att ge en fullmakt in blanko för 

investeringar på tiotals miljoner känns inte riktigt seriöst. Att man dessutom 

aviserar en ny linje mellan Sottunga och Föglö utan att berätta var hamnen 

på Föglö ska vara och utan att kunna presentera kostnadsökningen för denna 

satsning känns konstigt. Motiveringen att satsningen sammanfaller med 

landskapsregeringens planer för en framtida kommunstruktur, okej, men jag 

finner det anmärkningsvärt att landskapsregeringen redan bestämt sig för 

hur den framtida kommunstrukturen ska se ut trots att man hävdar att man 

ska invänta rapporter och anordna folkomröstningar.  

Jag vill även här avisera begäran om omröstning under moment 976000 

”Infrastrukturinvesteringar” under avsnittet ”Investeringar, lån och finansin-

vesteringar”. Tack, herr talman! 

Vtm Veronica Thörnroos 

Talman! Jag tänker i mitt andra anförande här helt kort beröra byråkrati och 

hur viktigt det är att vi i lagtinget och i landskapsregeringen tänker oss för 

innan vi skapar nya eller gamla administrativa system. 

Som exempel vill jag lyfta den diskussion som vi hade igår angående ett re-

gister för båtar. I lagförslaget står att i nuvarande register finns cirka 5 700 

båtar. Jag gjorde en kontroll med motorfordonsbyrån idag. Jag fick reda på 

att den 14 december 2016 fanns det 5 831 inregistrerade båtar. Det är väldigt 

många båtar. 

Enligt det lagda förslaget från landskapsregeringen, dvs. att man vill höja 

hästkrafter för utombordare till över 154 eller mera och för inombordare till 

402 hästkrafter eller mera, så har det visat sig att detta sammantaget rör sig 

om 55 båtar. 55 båtar alltså! Vi ska nu då göra ett administrativt register för 

att bokföra dessa 55 båtar, 16 utombordare, 39 inombordare varav för övrigt 

20 stycken är hemmahörande i Mariehamn. Men är inte det onödig byråkrati, 

så vad är då onödig byråkrati?  

Jag tycker att det är viktigt att vi i den utsträckning vi kan, med de verktyg 

vi har inom självstyrelseboxen, försöker skapa så viktiga förutsättningar för 

näringslivsidkarna och för respektive ålänning som det bara är möjligt. Där-

med lämnar jag näringslivets främjande. 

Jag går över till konkurrensutsättning av det allmänna vägnätet. Igen, sä-

ger någon, ja säger jag därför att i mitt förra anförande anhängiggjorde jag 

inte att jag vill ta upp detta till omröstning. Konkurrensutsättning av det all-

männa vägnätet aviseras här och nu. 

Vidare vill jag helt kort ta upp Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. I 

utskottet har vi nu erfarit att de två tjänster som har hand om övervakningen 

av människor avser regeringen inte tillsätta under 2017 för att spara pengar, 

det är väl den rimliga bedömningen. I utskottet har vi erfarit att den inspek-

tör som finns kvar hinner i princip inte med fältarbete, utan det blir frågan 

om att svara på inkomna brev och klagomål. Det betyder, bästa ledamöter, att 
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vi inte har någon fältkontroll av våra daghem, sjukvårdsinrättningar och allt 

som rör hälso- och sjukvården under 2017. Jag tycker att det är lagstridigt 

och lagvidrigt därför aviserar jag det textförslag som lyder som följer: ”Av 

budgetförslaget framgår att en tjänst som social- och hälsovårdsinspektör 

hålls vakant under år 2017. Detta är inte förenligt med myndighetens ar-

betsbelastning med beaktande av de lagstagade övervakningsuppgifter som 

påförts myndigheten”. Detta kommer jag också att ta till omröstning. 

Nog om detta. Jag tackar för ordet. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, herr talman! Det mesta börjar bli sagt i den här budgetdebatten. Jag vill 

ändå få några förklaringar till några motioner.  

Jag ska börja med en motion som rör stimulansåtgärder av den pressade 

byggbranschen. Utskottet har enbart noterat motionen men berör och pene-

trerar inte själva problemet. Antagligen har utskottet inte sett det som en vik-

tig sak att undersöka vad man kan göra åt den nedåtgående trenden i bygg-

branschen.  

I remissen gav jag några förslag på möjligheter som utskottet kunde ta del 

av och undersöka. Det var borgensgarantier, ökade hushållsavdrag och möj-

ligheten att införa rotavdrag. Utskottet har valt att inte lyfta de här frågorna 

överhuvudtaget. Jag tycker att det är lite tråkigt. Vi pratar så gott här i talar-

stolen om stimulansåtgärder för näringslivet. Vi brukar säga att näringslivet 

är Ålands motor. I det här fallet har utskottet inte berört motionen överhu-

vudtaget i någon skrivning. Kanske någon kan förklara i en replik eller i ett 

anförande varför man inte har lyft den här frågan? 

Angående privatisering av vägunderhållet så har vi från Ålands Framtid 

lyft de här frågorna många gånger när det gäller privatisering och utmanar-

rätter i vägunderhållet. Man borde undersöka möjligheterna att få ner kost-

naderna för just de här verksamheterna. I skrivningen sägs att det är bra som 

det är. Utskottet har ansett att verksamheten som det offentliga bedriver idag 

på vägunderhållssidan inte behöver konkurrensutsättas. Utskottet anser att 

man idag utför verksamheten till en kostnad som är tillräckligt låg så att man 

inte behöver ifrågasätta den. Jag är inte vän av att man ska göra förändringar 

om det inte finns fog för dem. Jag är en vän av att man ska utreda möjlighet-

erna. Den skrivning som finns i betänkandet förvånar mig lite, man har över-

huvudtaget inte ens besvärat sig om att utreda de här möjligheterna. Man har 

hört någon, jag vet inte vem, kanske det är någon inom den offentliga förvalt-

ningen? Jag tycker ändå att utskottet kunde ha haft en positiv skrivning om 

att utreda de här möjligheterna och en gång för alla undersöka om det finns 

en möjlighet att utmana offentliga verksamheter som privata kan utföra. 

Jag har också en motion som delvis berör totalentreprenader. Det är egent-

ligen en förändring eller en förbättring i trafiken mellan Degerby och Svinö 

om att spränga ner en grynna där. Man kunde då förbättra trafiken där, delvis 

förkorta rutten och även ge möjlighet till större tonnage. I samband med 

detta lyfte jag också totalentreprenader som en viktig del i den här verksam-

heten. Jag ser att man i de allmänna skrivningarna har skrivit: ”Därför över-

vägs totalentreprenad med återköpsklausul för de kommande frigående 

fartygen”. Jag tycker att ordet ”övervägs” är lite passivt. Man borde kunna 

vara inte aggressiv men lite mera fritänkande när det gäller totalentreprenad. 

En dag lyssnade jag i finansutskottet på en mycket duktig hörande som berät-
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tade om totalentreprenadens fördelar inom färjtrafiken och hans syn på för-

bättringar. Han sade att det handlade om flera miljoner som man kan spara 

in delvis på fartygsanskaffningar och det blir också en förbättrad trafik. Här 

har utskottet inte heller fördjupat sig mera i skrivningar, utan har i allmänna 

motiveringarna nämnt det citatet som jag läste upp här tidigare. 

Sedan har jag också en motion om inköp av naturskyddsområden. Jag ifrå-

gasätter om landskapet ska köpa in mera mark. Vi föreslår en sänkning av an-

slaget så att det ska motsvara intrångsersättningarna. Jag tycker inte att 

landskapet ska ta på sig ansvaret för att köpa in mera mark och förvalta mar-

ken, med detta så ökar också administration och övervakning. Naturvårds-

områden ska alltid skötas på ett eller annat sätt. Jag har inte fått något gehör 

för detta vilket jag inte väntade heller. Det hör väl till allmän kutym i utskot-

tet att alla motioner från oppositionen brukar kastas i papperskorgen, men 

delvis kan man få lite skrivningar och det har vi fått så jag måste också be-

römma lite.  

Angående Marsundsbron måste jag ge beröm. Det är första gången som en 

landskapsregering och ett utskott har skrivit ett positivt bemötande. Jag bör-

jade prata om detta år 2004 då jag kom in i lagtinget. Äntligen lyfter man upp 

den här frågan. Om vi väntar tio år till så kanske bron är nedriven. Eller är 

man så fiffig nu att man tar in anbud i samband med att Vårdöbron ska rivas? 

Kanske man kan utnyttja de maskiner och entreprenörer som kommer att ut-

föra detta arbete. Det kan vara värt för landskapsregeringen att ta in ett an-

bud för rivning av Marsundsbron i samband med rivningen av Vårdöbron. 

Jag ska inte förlänga den här pinan för resten av lagtinget och prata mera. 

Det var de här frågorna som jag i första hand ville lyfta. 

I ett senare anförande kommer jag att lyfta motioner som vi avser att föra 

till omröstning.  

Ltl Tage Silander, replik 

Tack, herr talman! Det var mycket kloka synpunkter som ltl Brage 

Eklund som vanligt levererade. 

Även om utskottet diskuterar olika ärenden, fördelar och nackdelar 

och hur saker och ting eventuellt kan utvecklas i framtiden så kan det 

hända att man inte skriver ner allting ens i betänkandet. Målsättningen 

är alltid att få budskapen framförda till regeringen, så att man kan så lite 

frön och få något att hända i olika ärenden. 

Jag ser att infrastrukturminister Mika Nordberg har begärt ordet så 

jag släpper några ämnen här.  

När det gäller byggbranschen som Eklund började med, så diskute-

rade vi den väldigt mycket men mest de stora arbetena. Det handlade 

om få dem i någon sorts ordning så att inte alla byggen byggs samtidigt, 

utan man ska breda ut dem. Det här har diskuterats tidigare. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag ska bemöta det som ltl Silander nämnde när det gäller byggbran-

schen. Det är klart att man försöker värna om de stora byggföretagen på 

det viset att man försöker hålla dem med arbete. Det offentliga borde 
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egentligen ha ett lager av möjligheter att bjuda ut när det är lågkonjunk-

tur.  

Min motion riktade sig kanske mera till de mindre entreprenörerna, 

en-, tre- och fyramans företag som sysslar med husbyggen och andra 

mindre entreprenader och verksamheter. Där börjar det bli tufft. Min 

motion syftar till att börja fundera på olika lösningar. Jag sade inte att 

lösningarna skulle komma, men att man åtminstone börja fundera. 

Ltl Tage Silander, replik 

Tack, herr talman! Då tar vi det ärendet till oss och funderar vidare på 

det. Ärendet slängs inte i papperskorgen, absolut inte. 

När det gäller Marsundsbron så avvaktar jag.  

Angående naturskyddsområdena så förde utskottet en diskussion om 

det är nödvändigt eller inte att ha de här områdena i landskapets ägo. 

Samtidigt berörde vi väldigt mycket Natura 2000 och andra bestämmel-

ser som säger hur mycket varje land eller område ska ha av den här ka-

raktären när det gäller naturskyddsområden. Vi tyckte att detta var rim-

ligt, vi har förstått att vi ligger efter här. Det här kan säkert också någon 

annan bekräfta och ge mera detaljer om. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Det är klart att man måste acceptera att man har olika syn på saker och 

ting. När jag var upp och argumenterade för min motion i remissen så 

lyfte jag upp miljölagstiftningen idag som begränsar en markägare att 

göra intrång på naturskyddsområden. Även en inventering av skydds-

värda växter måste markägarna ta hänsyn till. Det är markägarens skyl-

dighet att veta var skyddsvärda växter finns.  

Jag nämnde också certifieringarna som finns idag inom skogssidan; 

PFC och FSC som nu också har kommit till Åland. FSC tar ännu mera 

miljöhänsyn än vad PFC gör, så det finns ett begränsat utrymme för en 

markägare att exploatera mark. Man kan inte göra hur man vill idag. 

Därför anser jag att landskapet inte behöver vara inköpare av natur-

skyddsområden. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Herr talman! Jag tänker kommentera några av de frågeställningar som 

ltl Brage Eklund tog upp under sitt anförande. 

Landskapsregeringen har hörts i finansutskottet och redogjort på de-

taljnivå för vägunderhållsverksamheten, själva utförandet, olika delar 

när det gäller antalet anställda och de effektiviseringsåtgärder som vid-

tagits på senare tid. Man har även tittat på kostnadsjämförelser. Man 

har konstaterat att i vissa motioner nämns inbesparingssummor på 

500 000 euro och det kommer man inte att vinna genom en privatise-

ring. Vi har även offentlig upphandling som styr ett privatiserade av 

själva vägunderhållet. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Jag har inte nämnt en summa. Jag tror att det var en 

annan motionsställare som nämnde summan 500 000 euro. 
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Orsaken till att jag lyfte den här frågan var att det i regeringspro-

grammet står att man ska undersöka möjligheterna till utmanarrätter 

och konkurrensutsättning för verksamheter i offentlig regi. Då tycker jag 

att man kan börja med sådana verksamheter där det finns entreprenö-

rer. Det kanske finns andra sedan, men det var inte det jag syftade på 

utan mera markarbeten som idag utförs i offentlig regi. Bjuds det ut på 

rätt sätt så tror jag det finns en marknad. Sedan är frågan hur man rik-

tar anbudet. Man måste också rikta anbudet på det viset att det finns en 

möjlighet för entreprenörer att räkna, inte bara stora entreprenörer utan 

också små. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Jag vill nämna några ord när det gäller vårt ordval. När det gäller inför-

skaffning av fartyg så har vi använt ordet ”överväger”. Det ordet har vi 

använt i och med att vi har sagt att vi tänker återkomma i en tilläggs-

budget när det gäller hela kortrutten, fartyg och allt sådant. Ordet ”över-

väger” innebär att vi berättar hur vi räknar och vad vi räknar på när vi 

återkommer till lagtinget i en tilläggsbudget. 

När det gäller konkreta åtgärder i Marsundsbron så är det just styr-

ningen av den offentliga upphandlingen som komplicerar det. Får vi ett 

anbud så är vi tvungna att anta det anbudet. Därför ser landskapsrege-

ringen på hur vi kan göra på ett mera flexibelt sätt för att ta vara på de 

resurser som finns i samband med andra projekt på Åland. Landskaps-

regeringen ska göra vad vi kan för att titta på projektet Marsundsbron. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Man börjar bli lite otålig ibland när det gäller formuleringarna. ”Över-

väga” är ju en försiktig skrivning och jag har väl förståelse för den.  

Åtminstone har regeringen mitt fulla stöd att gå vidare med möjlig-

heten att undersöka totalentreprenader. Jag blev väldigt förvånad och 

imponerad av höranden i finansutskottet när han redovisade möjlighet-

en att kunna tjäna pengar samt att man inte har kapitalanskaffningen 

för fartyg. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Eklund. Jag vill fortsätta på det som ordfö-

rande Silander slutade sin senaste replik med, naturvårdsområdena och 

natura 2000. Utskottet hade en del diskussioner och hörande kring 

Ålands Framtids motion om naturvårdsområden. Enligt hörande fram-

gick att Åland har alldeles för få Natura 2000 områden, så pass få att vi 

faktiskt riskerar böter och en domstolsprocess. Därför är det av vikt att 

de blir både fler och större. De områden som landskapet redan äger för-

söker man givetvis nyttja på bästa sätt, men man behöver ha flera områ-

den.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Herr talman! Det är klart att man alltid har någon som jagar en för att 

man inte uppfyller regelverket. Jag har vid tillfällen sagt när vi har dis-

kuterat det här att landskapet har stora markområden som man i första 
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hand bör överväga att upplåta till Natura 2000 områden i sådana fall 

där privata inte vill och inte kan. Då behöver landskapet inte lägga upp 

en massa pengar i varje fall utan man upplåter sina markområden till 

Natura 2000 områden så uppfyller landskapet åtminstone lite flera 

krav. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Ja, det gör ju landskapsregeringen, men Natura 

2000 områden bygger inte alltid bara på areal. Områdena ska bestå av 

vissa biotoper och växter. Landskapet är inte helt självgående även fast 

man har mycket egen mark. Därför är landskapet tvunget att söka sig till 

privata markägare som har sådana marker där typer som man vill be-

vara finns. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Vi ser kanske lite olika på saker och ting. Åland är ett 

bra exempel på hur vi sköter naturen idag. Vi har olika lagar och regler 

som gör att vi inte kan skövla hur som helst. Det är klart att arealen inte 

finns i det här regelverket som man ska redovisa. Jag vet inte om man 

precis alltid måste följa allting. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Tack, herr talman! Tack till utskottet för en saklig behandling av budgeten 

och för ett starkt stöd för regeringens arbete. 

Jag blev lite inspirerad och tycker att mina områden är tillräckligt belysta 

men jag vill diskutera lite generellt kring sote och framtiden för kommunerna 

etc. som här har berörts idag. 

Uppenbart och det som vi gör vårt bästa för att göra klart för beslutsfattar-

na på rikssidan är att hur stark reformviljan än är där så kan man inte 

glömma bort Åland och Ålands självstyrelse. Man måste ägna den frågan 

uppmärksamhet. Vill man göra lagstiftningar som ska passera grundlagskon-

trollen och vara förenliga med grundlagen så måste man ägna Åland och 

självstyrelselagen uppmärksamhet och även förstås språkbestämmelserna. 

Det här berör i första hand alla de förändringar som är kopplade till social- 

och hälsovårdsreformen, men förstås också till den valfrihetsreform som 

kommer sedan efteråt och hur den direkt eller indirekt påverkar vårt sam-

hälle eller våra medborgares krav på att följa i liknande fotspår. Jag har svårt 

att se hur det skulle kunna fungera på Åland särskilt eftersom vi här värnar 

starkt om vårt sjukhus, ÅHS och dess verksamhet och att se till att det finns 

tillräckliga resurser för att upprätthålla den viktiga verksamheten. 

Frågorna kring vad som händer med lagstiftningsförändringarna i riket 

och vad som händer med det som är en kommun både i Finland och även då 

direkt eller indirekt hos oss så ställer väldigt mycket frågor för framtiden. 

Om man tvingas till en sådan förändring att kommunernas skatteprocent 

fixeras på en väldigt låg nivå jämfört med idag så betyder det att den kom-

munala rörelsefriheten blir så kraftigt begränsad. Sitter man som beslutsfat-

tare i en kommun på Åland eller i riket och vill utveckla eller har behov av att 

finansiera äldreomsorgen eller någon annan angelägen verksamhet så slår 
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man först i taket för vad man kan ta in i skatt, som kanske ligger på 4-5 pro-

cent, sedan slår man i nästa tak dvs. landskapsandelarna. Vilka möjligheter 

till utveckling har kommunerna efter det? Det här bekymrar mig väldigt 

mycket. 

Den finska kommunen och det som man idag känner igen som en kommun 

förändras radikalt både uppgiftsmässigt, finansieringsmässigt och demokra-

tiskt. Den finska kommunen står definitivt inför en stor identitetskris, en så-

dan som jag inte vill att ska drabba det åländska kommunala väsendet. 

De här förändringarna ställer också stora frågor till oss här på Åland. I vil-

ken mån är vi beredda att följa riket? I vilka frågor ska vi följa riket och sam-

ordna våra intressen? Var ska vi gå in för blankettlagstiftning? Var ska vi 

verkligen besluta att det här politikområdet är så angeläget och våra mo-

deller, samhällsstrukturer och behov så annorlunda att vi ska gå en egen väg?  

Jag menar att inom sådana områden som kräver stark specialistkompetens 

av olika slag, där vi på Åland omöjligt har kompetens eller ekonomiska möj-

ligheter att upprätta sådana funktioner, där ska vi förstås dra nytta av riket. 

Även stora digitala system som vi heller inte kan upprätthålla själva så är det 

smart att samordna med riket. 

Däremot den åländska vardagen, det som vi tillhandahåller här i barnom-

sorgen, äldreomsorgen, hälso-och sjukvården, skolväsendet och annat, så är 

det viktigt tycker jag att ha en så egen och självständig lagstiftning som det 

bara går, förstås i enlighet med EU-lagar och annat. Vi ska verkligen fundera 

vad som är den åländska politiska linjen. 

Sedan finns det också förstås troligen en sådan riktning att vi i högre grad 

måste samordna vissa intressen och kanske t.o.m. lagstiftningsmodeller 

gentemot Sverige och se västerut vad som där står till buds.  

Det här kommer att kräva ett allt mera medvetande och tydliggörande av 

de politiska riktningarna inom olika arbetsfält vilken modell och vilken väg vi 

väljer att gå. 

Ett stort bekymmer idag och kanske också kännetecknande för den pro-

blematik vi befinner oss i så är den bristande och alltjämt bristande kunskap-

en om Åland inom olika ministerier. Man borde införa någon typ av Ålands-

kurs för alla statstjänstemän och förstås även politiker som i någon grad 

kommer i kontakt med Åland. Bristen på kunskap gör att man från åländsk 

sida alltid måste starta från noll med frågor som; varför är ni så annorlunda 

då, varför är ni inte som Kajana eller någon annan ort? Kunskapen måste 

stärkas och det är faktiskt rikets skyldighet att kunna sina saker. Det är inte 

Åland som varken ska betala eller behöva säga det. 

Vilka vägar har de om man försöker ställa sig i skorna hos dem som i dags-

läget ska skriva de här lagarna på rikssidan för sote, valfriheten eller någon 

annan? Hur ska de manövrera så att man får lagstiftning som blir grundlags-

enlig och som beaktar Åland och de lagar som reglerar Ålands självstyrelse? 

Jag tror att skattebehörigheten är en väldigt svår väg att gå för många på 

rikssidan även om Åland framhåller det som ett alternativ.  

Alternativet att vi istället skulle kompenseras på grund av den här höjning-

en på 11,8 miljarder som statskassan kommer att ta in, vilket skulle ge Åland 

60-80 miljoner i kompensation och detta måste på något vis förbindas till en 

förpliktelse om att Åland i så fall lagstiftar gentemot sina kommuner, så det 

betyder ändå att vi är tvungna - om vi tar emot de pengarna - att förbinda oss 
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till att förändra vår samhällsmodell så att vi förändrar skattetrycket på ålän-

ningen.  

Det alternativ som jag tycker att blir mer och mer sannolikt är väl att man 

skulle besluta om att Åland står utanför den här förändringen. Att de 

åländska medborgarna och att de åländska medborgarna skulle beskattas 

olika under en treårsperiod. Och att man använder sig av den modell som 

man använde när man beskattade olika i Åboland under en period, dvs. att 

man under skatteåren 2019, 2020 och 2021 skulle besluta att den åländska 

statsskatten hålls på en lägre nivå än i riket så att vi kan bibehålla skattenivån 

i kommunerna. Sedan träder år 2022 en ny självstyrelselag i kraft och där-

med blir det också en regimförändring beträffande Åland.  

Jag tycker också att det är värt att påpeka att den reformprocess som sta-

ten gör idag gentemot kommunerna och medborgare och den vi på Åland 

sysslar med när det gäller kommunerna har helt olika inriktningar. Det som 

staten och regeringen Sipilä gör det är att makten koncentreras till regeringen 

och även pengarna. Medan det som vi gör på Åland är ju att stärka kommun-

väsendet till att skapa robusta och funktionella enheter, som alltid är den en-

het som står medborgaren närmast. Vi har dessutom en process som inklude-

rar medborgarna och efterfrågar deras åsikter. Alltså två helt olika metoder 

och helt olika syften. Kommunen är, som jag ser den, otroligt viktig funktion i 

den nordiska modellen och en väldigt väl fungerande demokratisk enhet som 

jag hoppas att vi ska kunna värna. 

Vi ska stå emot och vi här i det folkvalda lagtinget är de som är satta att 

förvalta och utveckla vårt samhälle enligt de modeller som vi tycker att är 

kloka och så lite som möjligt bli styrda direkt eller indirekt från annat håll. 

Tack, herr talman. Tack för att jag fick överskrida tiden. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, talman! Jag tycker att vicelantrådet resonerade hyfsat klokt när 

det gäller hälso- och sjukvårdsreformen och hur vi ska hantera den. 

Däremot är jag kanske lite skeptisk till att vi i Ålandskommittén 

skulle ha bättre förutsättningar att få till stånd en lösning med överta-

gande av förvärvsinkomstbeskattningen än vad förutsättningarna är 

mellan regeringarna. Jag känner inte till den relationen och de diskuss-

ionerna i dagsläget. Jag ber ändå regeringen att överväga det alternati-

vet att försöka den vägen gentemot regeringen i Helsingfors.  

Ska vi vara riktigt realistiska så om vi verkligen vill få till stånd en så-

dan förändring så borde vi redan nu ta fram ett färdigt förslag till propo-

sition och ändring av självstyrelselagen vad gäller förvärvsinkomstbe-

skattningen. Då kunde den sambehandlas med hälso- och sjukvårdsre-

formen i Helsingfors. Oom vi skulle ha ett tydligt åländskt förslag som 

man kunde lämna till riksdagen från regeringen Helsingfors så skulle vi 

visa tydligt hur vi löser de eventuella problem och frågeställningar som 

uppstår. 

Talmannen 

Tiden är ute! 
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Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag vill påminna om att det är det alternativ som ligger högst på listan 

och det är det som regeringen gång på gång har framhållit som en väg 

att gå för att lösa det här.  

Jag tror ändå att man måste bredda frågan och titta på den, att det 

inte bara är den ekonomiska aspekten som kommer att påverka oss. 

Även om vi skulle få den här rätten så sitter skatteslaget ändå ihop med 

andra skatteslag som kapitalskatt etc. Då är det mycket bättre att man i 

Ålandskommittén uppnår en annan modell där man får en skattebehö-

righet som är bredare och faktiskt ger möjlighet för Åland att utveckla 

sin ekonomiska självstyrelse än det här enskilda skatteslaget. Jag tror 

att bedömningen i Helsingfors för att gå med på en sådan lösning är 

ganska svår. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Om det är så att det är vårt första alternativ, att vi är överens om att 

överföra förvärvsinkomstbeskattningen till Åland i samband med hälso-

och sjukvårdsreformen så vill jag ändå fråga: Kommer landskapsrege-

ringen att arbeta fram ett färdigt förslag till proposition så att man 

egentligen ger regeringen Sipilä ett färdigt underlag att leverera till riks-

dagen? Jag tror nämligen att det skulle vara A och O för att lyckas nå 

framgång. Vi har sett att intresset för att bidra till den här typen av lös-

ningar från Helsingfors inte har varit särskilt stort hittills. Vi borde göra 

det arbetet själva för att se till att den processen kan gå så smidigt som 

möjligt. Då tvingar vi också Helsingfors att ta ställning till de förslag 

som vi lägger från åländsk sida. Eller föredrar vicelantrådet att vi väntar 

och ser och hoppas att ett förslag kommer från Helsingfors? 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag kommer inte att föregå med ett svar på den frågan. Det blir en fråga 

för lantrådet och regeringen som helhet att diskutera hur man väljer att 

ta nästa steg. 

Jag tror att det är klokt att försöka tänka sig hur den som står i lag-

stiftarens skor känner sig att stå i den rollen och hur den måste tänka för 

att baxa igenom de här reformerna på ett sätt som är förenligt med 

grundlagen och självstyrelselagen utan att det faller på dem. Då måste 

man tänka vilka scenarier och vägar som är möjliga. I dagsläget tror jag 

att detta med att ställa Åland utanför de här tre åren och ha en annan 

skatt för Åland vore ett alternativ som eventuellt kunde fungera fram 

tills 2022 när en ny självstyrelselag träder i kraft. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Britt Lundberg 

Herr talman! Det är ofta och mycket fokus på centern och därför tänker jag 

hålla ett anförande om centerns Åland. 

Centerns Åland styrs av en regering där budget och lagstiftningsarbete är 

den viktigaste uppgiften. 
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Transparens är oerhört viktigt så att den åländska befolkningen kan för-

utse vad som ska kan hända under nästa år och få en tydlig bild av vad de of-

fentliga gemensamma pengarna används till. 

Principer som föreslås ändras aviseras i budget för att sedan efter att lag-

tinget godkänt det verkställs. 

Budgeten är både text och siffror och i centerns Åland följs budgeten upp 

kontinuerligt för att ha rapportering och klart för oss att det som ska göras 

hinner genomföras och att text och siffror hänger ihop. Det är nämligen ingen 

konst att spara genom att inte göra. Men om något inte är genomfört ska det 

finnas motsvarande pengar kvar.  

På centerns Åland fonderar vi pengar för framtiden för att kunna möta och 

slutföra reformer på ett respektfullt sätt. Vi fonderar medel för att vara säker 

på att kunna rätta till t.ex. de orättvisor i lönesättningen som arbetsvärde-

ringen kommer fram till. 

På centerns Åland betyder demokrati att alla ska vara med. Det är viktigt 

att de som har autonomi också får utöva den i praktiken. På centerns Åland 

fattas inte beslut överstatligt över huvudet på verksamheter som har egen 

självstyrelse utan självstyrelsen ska respekteras. På centerns Åland har kom-

munerna rätt att bestämma över det som de genom lag fått rätt att besluta 

över. Vill en kommun gå samman med en annan kommun och den andra 

kommunen hellre går samman med en annan tredje kommun så kan rege-

ringen ta på sig rollen att förhandla, diskutera och hjälpa kommunerna att 

komma till en bra framtida lösning. Men det är inte regeringen som bestäm-

mer över huvudet på dem. På centerns Åland är vi inkluderande och jobbar i 

dialog. På centerns Åland gör vi vårt yttersta att arbeta för att allmänheten 

ska ha respekt för politiker och politikers ambitioner att göra sitt yttersta och 

på centerns Åland arbetar politikerna för ålänningarna i första hand.   

På centerns Åland vet vi att det är tufft att få dagarna att räcka till i det po-

litiska arbetet och att det är svårt att hinna med allt. Ministrarna ska träffa 

alla föredragande varje vecka för att få avrapportering, ge svar på frågor och 

hjälpa till för att få frågorna att utvecklas mot rätt mål och till rätt tidpunkt. 

Det kräver att alla måste prioritera hela tiden. Därför är det oerhört viktigt att 

göra rätt saker i rätt ordning. Att strategiskt jobba för att resurserna ska an-

vändas på bästa sätt och för att alla i förvaltningen ska veta vilken roll den 

har och känna att regeringen och de ledande tjänstemännen alltid är tillgäng-

liga och kan ge tydliga besked och på så sätt skapa trygghet.  

På centerns Åland skulle alla tillgängliga resurser användas för att rege-

ringen och tjänstemannastaben på bred front skulle ha klart för sig vad re-

formen betyder för Åland och ge förslag på hur den finländska regeringen kan 

undvika att fatta ett dåligt beslut som kommer att ha dramatiska följder för 

Åland och den åländska självstyrelsen.  

På centerns Åland vill vi se en utveckling mot mer ekologisk odling. Vi vet 

att finns det en vilja så finns det en väg. Om man behöver göra ett omfattande 

arbete för att justera i LBU-programmet så räds vi inte för det för att få fler 

ekologiska producenter på Åland.  

På centerns Åland kan man inte från regeringens sida delegera ansvaret. 

Man kan delegera uppgifter men aldrig det slutliga ansvaret. Lyckas man inte 

få någon extern kraft att ta hand om avbytarsystemet så att våra mjölkprodu-

center ska kunna ha grundläggande rättigheter så måste regeringen ta det på 

sig själv och lösa det. 
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På centerns Åland är livsmedelsklustret oerhört viktigt och var och en av 

människorna som arbetar ute i vårt samhälle med att sköta om grisar, mjölka 

kor, skörda äpplen, gallrar grönsaker och dra upp fisk ur våra vatten är oer-

hört centrala aktörer för att vi ska i längsta möjliga mål vara självförsörjande, 

veta vad vi äter, utveckla turismen och ha öppna landskap. Mat går att impor-

tera men det gör inte öppna landskap. På centerns Åland arbetar vi aktivt för 

att det i allt högre grad ska vara möjligt att ha kort avstånd mellan jord och 

tallrik. 

På centerns Åland sköter vi om det som fungerar och förändrar där det be-

hövs. För bästa utveckling och hållbara framtid så är det sådant som inte fun-

gerar optimalt som ska vändas till utveckling för att hela samhället ska gå 

framåt. På centerns Åland håller vi inte med om att försämringar ska kallas 

för reformer. Reformer är något som ska leda till utveckling, nya inkomster 

och innovationer. 

På centerns Åland vet vi att det är oerhört viktigt med vänner runt om oss i 

politiken och att det är värdefullt att underhålla dem och vårda dem. Vi skulle 

heller inte fastna i en ensidig åsikt i att ansvaret för ålandskundskapen ensi-

digt är någons. Vi skulle göra vårt yttersta för att kontinuerligt sköta relation-

erna till regering och riksdag i Finland, Sverige, Norge, Europa och till Euro-

peiska unionen och dess kommission.  

Vi har nära relationer till Finland men ser inte vinsten med att i allt kopi-

era det som beslutas där. Vi tror på vårt unika samhälle och vet att självsty-

relsen ofta behöver egna lösningar för att fortsättningsvis ska vara spännande 

och livskraftigt. Men ibland är det klokt att göra lika som i Finland.  

Vi skulle till exempel gärna haft samma lagstiftning som Finland när det 

gäller tobakslagstiftningen och förbjuda att man öppet ska få saluföra och 

fresta med tobak vid våra försäljningsdiskar. Där gick Finland rätt väg och vi 

fel. Särskilt eftersom det finns en bevisad koppling mellan de som har rökt 

cannabis och de som har rökt tobak.  

På centerns Åland skulle vi inte först lova medel till Waldorfskolan för att 

sedan ändra oss när skolåret redan är igång. På centerns Åland vill vi fatta 

hållbara och långsiktiga beslut och på centerns Åland ska handslag hålla.  

På centerns Åland funderar vi på vad det är som gör Åland så intressant 

och spännande och var Ålands själ finns och vad som är Ålands innersta hem-

lighet. 

Det som verkligen är Åland, det som även ur turistisk synvinkel är det mest 

intressanta med Åland. De turister som kommer till Åland för och vill ta del 

av, vårt unika Åland och inte en kopia av något annat samhälle. En av de vik-

tigaste delarna i vårt turist-Åland är förstås vår härliga natur men vi får inte 

underskatta betydelsen av stolta, engagerade människor som vårt samhälle 

består av. Det betyder inte att det inte ska ske utveckling. Tvärtom. Det som 

fungerar mindre bra ska börja fungera väl men det som är unikt och bra ska 

vi inte förstöra.  

Slutligen, herr talman, vill jag avisera att frågan om fondering om 1 miljon 

euro för att främja och kunna åtgärda resultatet av arbetsvärderingen kom-

mer att föras till omröstning. Tack, herr talman.  

Ltl Göte Winé 

Tack, herr talman! Jag lovade under gruppanförande att jag skulle komma 

upp en gång till. Nu kommer jag först och främst att prata om barn och unga. 
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Talman! Vi har idag barn och unga som mår dåligt. Utskottet har tagit ett 

nedstamp i barn och ungas hälsa. Vi har haft en bra diskussion kring barnen. 

Ltl Pettersson undrade tidigare varför vi inte fördjupade oss i utvecklingen 

av oljans framtid, eller en framtida prisutveckling och hur det kommer att se 

ut. Det finns jättemånga viktiga frågor som vi kunde ha gått in i.  

Den här gången valde vi att titta på lite mera på de mjuka värdena. Kanske 

utskottet den här gången valde att se på vår viktigaste investering nämligen 

våra unga.  

Ungas psykiska hälsa är viktig. Det är viktigt att vi börjar se skolan och vad 

vi kan göra för våra unga där. Tidig upptäckt och tidiga resurser är ett viktigt 

arbete. Som det står i betänkandet så har vi idag många elever med särskilda 

behov. Vi har elever med olika diagnoser och stressrelaterade sjukdomar. I 

utskottet fick vi erfara att skolorna känner en uppgivenhet angående vilken 

hjälp de ska ge åt elever och de saknar professionella råd. 

I remissdebatten efterlyste jag synpunkter kring specialpedagoger, att vi 

får specialpedagoger som skulle fara runt i skolorna och hjälpa pedagogerna 

att jobba och bemöta eleverna enligt deras behov.  

Vi har länge hört frågan hur vi ska hjälpa de unga som mår dåligt idag. Hur 

är det med skolan, kuratorer och skolpsykologer, är det de som ska hjälpa? Är 

det kommunernas socialförvaltning som ska jobba med hemförhållandena?  

Eller är det månne ÅHS, barn och ungdomspsykiatrin? Min åsikt är i alla fall 

att vi åtminstone skulle behöva ha dubbla antal kuratorer och skolpsykologer 

i grundskolan. Kommunernas socialförvaltning jobbade tidigare med före-

byggande åtgärder i form nätverksmöten. Jag undrar; hinner de med detta 

idag?  

Sedan känner jag en stor oro kring resurserna på barn- och ungdomspsy-

kiatrin. Det finns ett stort rop på hjälp från psykiatrin. Räcker de resurserna 

till? Att spara där kommer att ge kostnader inom andra områden. Samtidigt 

har jag förstått att det inte är kostnaderna som är problemet, det är att få tag i 

behörig personal. Problemet är att få en psykiatriker till barn och ungdoms-

avdelningen. Även fast tjänsten och pengarna finns så får man inte sökanden 

dit.  

Efter remissdebatten fick jag höra att många barn i skolåldern har ångest 

och flera av dem är så kallade hemmasittare. Barn sitter hemma för att barnet 

och familjen inte får den professionella hjälp som de behöver. Därför, talman, 

understryker utskottet att man i samband med revideringen av grundskolela-

gen behöver se över bestämmelserna i fråga om elever med särskilda behov 

och beakta de resurser som krävs.  

Ltl Britt Lundberg frågade i centerns gruppanförande varför inte motionen 

godkändes. Just ltl Lundbergs motion om barn med autism var säkert en or-

sak till att vi verkligen började fördjupa oss i detta. Det som vi fick höra var 

att komplexiteten för barn med autism är brett och man måste se på det ur 

olika aspekter, dels vad man kan göra inom skolan och dels vad man kan göra 

inom psykiatrin. Med vissa barn ska man jobba med integrering och få in 

skolan, medan man med vissa barn behöver jobba mera med i lugna miljöer. 

Det är viktigt att vi jobbar med det här. 

Vi fick höra om barn med ångest. Vad kan vi ge för hjälp? Visst är det så att 

grundskolan är kommunens behörighet, men när vi har så många som mår 

dåligt så måste vi som lagstiftare, och även de som har tillsyn över skolan, se 
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vad vi kan göra för att underlätta resurser för våra barn. Vi kan inte blunda 

längre. Det är dags att öppna ögonen och se allvaret. 

Till sist, herr talman, tänker jag ta upp narkotikan som jag lyfte i remiss-

debatten. Innan jag går in på det så vill jag givetvis säga att alkoholen är 

också ett stort problem i vårt samhälle och måste tas tag i. 

Narkotikan lyfte verkligen upp ögonen för mig när jag och ltl Pettersson 

var på ett möte som ltl Pettersson nämnde i remissdebatten. Det mötet fick 

mig att känna mig illa till mods. Det fick mig att verkligen fundera på vad som 

händer i vårt samhälle. Vad kan jag göra? Jag ser lagstiftning och resurser 

som jag som politiker kan komma med. Jag kan inte gå in och agera operativt 

även om jag skulle vilja. Jag kan finnas som ett stöd för vuxna som är anhö-

riga till missbrukare.  

Angående polisens resurser som har diskuterats så efter utskottshörande 

så kan jag säga så här; det känns nu som det är mindre snack och mera verk-

stad.  

I helgen stod det i tidningen om bl.a. insatser från poliser från Åbo, tullen 

och gränspolisen. De gjorde riktade insatser mot amfetamin och ecstasy. Den 

11 november tog polisstyrelsen ett beslut om att öka resurserna och satsa 

mera på detta. Jag tror att tillslaget var ett resultat av detta. Vi hoppas att se 

mera under det kommande året.  

Folk har kanske reagerat när jag sade att vi behöver se på straffen. Jag lyfte 

upp den frågan. Jag menade att jag inte tycker att man ska klara sig undan 

med böter när man åker fast för innehav av narkotika. Det kan kanske kännas 

lite i plånboken för den som åker fast, men de runtomkring ser ingenting och 

det händer ingenting. Därför har jag alltid sagt att jag vill gärna att det ska gå 

till åtal. Nu pratar jag om att jobba lite med skrämsel. När vi sedan ser domen 

så ser jag ofta att man hellre skulle bli dömd till vård än fängelse som inte är 

någonting. Jag vill att vi ska gå in med tidiga insatser och man ska verkligen 

jobba lite avskräckande. Det var mina synpunkter och det ville jag få sagt. 

Det var intressant att höra polismästaren. Hon hade många åsikter kring 

detta. Man behöver ta det här till sig. Flera har märkt att nu behöver vi titta 

på det här. Straffbart bruk tidigare brukar vara 60-70 personer per år. Redan 

nu är det över 100 personer det här året som har åkt fast för straffbart bruk. 

Antagligen kommer siffran 60-70 att fördubblas och då blir man lite orolig 

över vart vi är på väg. Vad ska vi göra åt det?  

Nu ser jag på talmannen att det är dags att sluta prata. Jag tackar för mig.  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Bra talat och väl tajmat ltl Winé. Jag delar uppfattningen att 

det mötet som vi närvarade på, den politiska referensgruppen, var en 

ögonöppnare på väldigt många sätt. Det är också följd i färg att det blev 

en hygglig debatt här i lagtinget där vi lade vikten på att man inte ska 

demonisera offer.  

Frågan väcktes om polisens resurser är tillräckliga, varpå arbetet fort-

satte i finans- och näringsutskottet som uppenbarligen har hört ord-

ningsmakten. Om detta sedan är en konsekvens av att man gör ett till-

slag har jag verkligen ingen aning om, men det ser ut att ligga i farans 

riktning, om man utrycker det så. Det där visar faktiskt i all enkelhet att 

prat gör skillnad.    
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Bra gjort ltl Winé att lyfta dessa frågor, men man ska nog inte demo-

nisera det.  

Detta med straff och brott återkommer jag gärna till i nästa replik.  

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, talman! Då ska jag ta replik så kan vi debattera vidare.  

Jag tror att tillslaget kom just nu för att man har fått personal från 

tullen som har börjat jobba med narkotikapolisen. Sedan tar det en 

stund med tanke på att det också är samarbete med polisen från Åbo. 

Jag tror inte att tillslaget har att göra med att vi lyfte upp det här i debat-

ten. Däremot tror jag att samhälle i övrigt medverkade, det har varit in-

sändare och diskussioner på sociala medier. Jag tror att sådant gör helt 

klart att man blir påverkad, det blir ltl Pettersson och det blir jag när vi 

läser om sådant. Man tar det till sig och även de tar det till sig.  

Polisens målsättning är ju att jobba mot narkotika. Nu verkar det vara 

mindre snack och mera verkstad.  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Det är alldeles riktigt att det är på det viset. Jag tror att 

debatten är viktig för att man ska undvika att demonisera dem som an-

vänder droger.  

Det för mig vidare till brott och straff som är en av de äldsta diskuss-

ioner som man har haft i mänskligheten. När är ett brott tillräckligt stort 

för att man ska tillmätas ett kännbart straff? Där är jag inte riktigt enig 

om att ”hårda tag principen” borde gälla. Jag tror att man borde tidigare 

söka skälet till att man väljer denna snabbväg till lycka som drogerna ut-

gör. Jag skulle hellre utreda det än att man skulle sätta kännbara straff, 

för de som åker dit för droger är antagligen redan ganska djupt nere i 

missbruket och då är straff ungefär det sista de behöver. De behöver ha 

något annat istället. Jag tror inte riktigt på att man lyckas förhindra an-

vändningen genom att skrämma bort dem.   

Ltl Göte Winé, replik 

Jag har aldrig nämnt att skrämma bort. Jag har pratat om konsekvens 

för sin handling som även jag har blivit uppfostrad med. Jag håller med 

ltl Pettersson att man behöver se på vad som är orsaken. Många av dessa 

personer är ändå i en ganska tidig förälskelsefas. Att vi lyckas skrämma 

dem i förälskelsefasen att inte vilja ta droger, att de hamnar till rätte-

gång och att man ser att andra som använder droger får konsekvenser. 

När de är i förälskelsefasen så måste man jobba stenhårt med att göra 

det obekvämt. Vi ska inte glömma bort att det är personen vi ska se och 

vi ska hjälpa. Därför brukar jag ofta säga att jag vill gärna att man ska 

kunna blir dömd till vård. Vi ska hjälpa personen och inte stjälpa. Ett 

fängelsestraff är definitivt inte att hjälpa snarare tvärtom. Man behöver 

se hur man kan hjälpa personer. Det ska vara obekvämt, gärna kännas 

lite och gärna vara nervös ett tag också.  

Det var mina tankar. Jag håller med om mycket av det som ltl Pet-

tersson sade.    

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Roger Eriksson, replik 

Talman! Ltl Winé och jag delar uppfattningen om problematiken med 

alkohol och droger. Vi har bägge i våra professionella yrkesutövningar 

varit i kontakt med dem och har sett när det ser ut som värst kanske. 

Ltl Winé anser att bötesstraffen ska försvinna, det anser inte jag.  Om 

vi tittar på lagen, narkotikalagen kap. 5 så vid narkotikabrott så är det 

böter och två års fängelse. Vid grovt så är det minst ett års fängelse och 

upp till tio år. Vis straffbart bruk har vi böter och upp till sex månaders 

fängelse. Alla nuvarande kriminaliseringar har fängelsestraff. Det är en 

annan sak att straffbart bruk ofta brukar ske med bötesstraff. Det har 

ofta att göra med att den påföljden kommer när någon har något gram 

narkotika på sig, hasch eller kanske något piller.  

Ltl Göte Winé, replik  

Jag förstår. Men jag reagerade när jag fick höra av en ungdom som sade; 

”men vadå, han fick ju bara 100 euro i böter”. Jag sade att det är ju ändå 

100 euro. Ungdomen sade; ”jo, men föräldrarna betalde till slut eller så 

gör de som med andra summor, de går till indrivning sedan.” Alltså de 

nonchalerar det. Tidigare upplevde jag att rättegång var avskräckande. 

Vad det åtalet sedan leder till vet jag inte. Men när man mer eller 

mindre får böter på plats så har jag funderat om det här är rätt. Vilka 

signaler ger det runt omkring? Den diskussionen vill jag lyfta och det är 

någonting som man glömmer bort. Jag tänker inte på den person som 

får böter utan på dem runt omkring, 7-8 personer som står på sidan om 

tittar på och märker det här blev ju ingenting. 

Ltl Roger Eriksson, replik 

Nu var ltl Winé inne på allmän specialprevention vilken är en annan 

fråga.  

Även tingsrätterna utdömer bötesstraff och poliser och åklagare ut-

färdar bötesstraff. Om jag förstår detta rätt så avser ledamoten inte att 

det ska vara fängelsestraff rakt av för alla narkotikabrott. Den uppfatt-

ningen fick jag från diskussionen tidigare. Då är vi alltså överens om att 

bötesstraff är okej. Vem ska döma ut dem då? I dagens system är det så 

som jag nyss nämnde att polisen, åklagarämbetet eller tingsrätten kan 

göra det. Det är de system som vi har.  

Straffbart bruk av narkotika gäller mindre mängder narkotika. Man 

tittar på styrkan, själva bruksituationen osv, det gäller ytterst små 

mängder. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, talman! Från det att vi hade remissdebatten har bl.a. unga mode-

rater gått ut och skrivit att jag vill ta livet av alla sprutnarkomaner och 

det har varit det ena och det andra. Men det som stör mig mest av allt är 

när jag får höra ”ringa narkotikabrott” när det gäller små mängder eller 

lätta droger. För mig är minsta lilla drog en otroligt dålig väg in i sam-

hället. Vi måste hjälpa dem. Vi kan inte blunda och säga att det var ju så 

lite och det är inte så farligt. Vi måste sätta stopp där, för den lilla delen 

blir bara mera och mera nästa gång. Man söker ännu mera kickar. Detta 

gör mig så arg när vi säger lätta droger eller att det är så lite så att det 

bara är för eget bruk. Tänk på personens egna bruk och dess anhöriga. 
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Det är inte så lite till slut, det blir en jättestor del, för den växer som en 

snöboll. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Bert Häggblom 

Herr talman! Mycket har diskuterats om kommunstrukturen här idag och ti-

digare också.  

Jag vill börja med ett citat och sedan får var och en fundera på det. Social-

demokraten och Nobelpristagaren i ekonomi Gunnar Myrdal ställde sig kri-

tiskt till vad hans eget parti hade åstadkommit. Han konkluderade med att 

säga: ”Storskalighet och centralisering är varken effektivitetsskapande, 

kostnadsförbilligande eller till lycka för människorna, när det gäller kom-

munernas storlek över en viss gräns, universitetens studentantal eller ens 

skolornas elevantal, rätts- och polisväsendets organisation, boendets ut-

formning o.s.v. Den centralisering och storskalighet som vi låtit drabba oss 

på dessa andra områden är ett resultat av att vi, eller rättare sagt de som 

styr oss, varit benägna att behandla samhällsproblemen ensidigt, som om 

alla varit så enkelt tekniska som postgirot och väderlekstjänsten.” Detta var 

Nobelpristagaren Myrdal. Detta bör kanske alla tänka på när man diskuterar 

kommunstrukturen.  

I det här skedet borde man begära återremiss till finansutskottet för det är 

så få här inne i salen. Det brukar alltid ske en viss aktivitet när man säger det, 

men jag gör inte det, talman. 

Jag vill också ta upp synpunkter inom socialpolitikens område. Jag vill ta 

upp personalsidan inom sjukhuset. Tidigare har jag sagt att landskapsrege-

ringen inte gör någonting åt de tillfälliga tjänsterna på sjukhuset och det stri-

der mot EU-rätten. Det finns sådana som har varit vikarie i kanske 10-20 år. 

Nu har jag fått indikationer att man försöka ”äta ut” många av dem som har 

varit länge. Sådana som är nya kommer in före de som har varit där länge. 

Jag tycker att det är oacceptabelt av landskapsregeringen att föra en sådan 

politik. Socialministern är ansvarig för en dylik politik. Vem är det som drab-

bas? Ja, det är kvinnorna, de svagaste på sjukhuset, det är de som drabbas 

och inte de högst upp i ledningen. Se till att det bli ett slut på detta.  

Som jag tidigare har sagt så har jag en färdig lagmotion som jag kommer 

att lämna in. Jag har gått igenom det här, det strider mot EU-rätten. Jag 

hoppas att landskapsregeringen rättar till det här. Det är en viktig sak när det 

gäller personalpolitik och det har landskapsregeringen inte desto mera disku-

terat. 

I finansutskottets betänkande har man tagit upp missbruk. Men vad man 

har glömt bort, och jag tror att det är medvetet, det är spelmissbruket ef-

tersom man bygger budgeten på spel och de intäkterna. Spelmissbruket är ett 

större problem än vad vi tror, det ska inte negligeras och det har också att 

göra med alkohol. Det åländska samhället lever idag på spel och sprit. Det har 

varit så länge eftersom vi har färjtrafik. Vi ska vara ärliga, vi bygger vårt sam-

hälle på detta. Vi ska också se till att de negativa effekter som kommer ut av 

det minskas så mycket som möjligt. Landskapsregeringen bör nog titta på 

spelmissbruket. Andra har också drabbats och spelmissbruket är som en våt 

filt över hela penningautomatföreningen när företagare blev drabbade. Det 
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har inte retts upp ännu. Jag hoppas att landskapsregeringen ska titta på det 

och reda upp det. Jag tycker att man har ett samhällsansvar för det. Om vi 

ska ha spelet kvar så ska man också ta ansvar för det.  

Man behöver också se om man kan bredda penningautomatföreningens 

verksamhet och inte bara bygga upp den på spel. Det finns andra spelformer 

där det inte satsas så stora pengar. Finska bolag har varit stora på det områ-

det och på det bör man satsa. Jag förstod, vid ett besök på penningautomat-

föreningen, att man har tagit bort det sådana spelformer som Angry Birds 

m.fl. Det satsar penningautomatföreningen inte längre på utan nu har man 

bara penningspel. Är det socialpolitiskt rätt att gå bara den vägen? Det har 

man inte funderat på och de här strukturerna bör man titta på. Det är viktigt 

att det också görs. Jag hoppas att landskapsregeringen kan titta på de här 

frågorna.  

Sedan angående kommunstrukturen så tycker jag faktiskt att landskapsre-

geringen, med tanke på social- och hälsovårdsreformen i Finland, ska lugna 

ner sig och se vart allt detta bär före man driver frågan vidare. Vad vill man? 

Vill man ha bara en kommun? Jag tror inte på det. Jag tror inte på det för 

sysselsättningen i landskapet. Vi har ett rikt samhälle idag och jag tror inte 

att det är bra. Landskapsregeringen kan inte ta detta till sig och diskutera det 

här, utan det är ganska stora skillnader här mellan regeringsblock och oppo-

sition. Alla bör titta sig i spegeln. Låt folk bestämma, det tycker jag att är okej. 

Men att köra över uppifrån, det är precis så som den finska regeringen gör 

som ni står och klagar på. Det är precis samma sak.  

I diplomatin gentemot Finland så tror jag inte att så fort man har diskuss-

ion med en politiker och när man far på någon resa så ska alltid pressen ha en 

bild. De bästa resultaten är den tysta diplomatin som sköts. Man ska försöka 

komma fram den vägen, då är det också lättare att komma i kontakt med den 

andra parten, att man diskuterar på den nivån och då brukar också resultaten 

bli bättre.  

Jag har kanske en annan syn än många andra på riksdagsledamotens roll i 

Finlands riksdag. Det är också viktigt att man kanske har den rollen som en 

ambassadörsplats mera än att man blandar sig i intern finsk politik, för då för 

man också tillbaka det negativt. Har man blandat sig i det så har man inte 

förtroende bland sina kollegor. Men riksdagsledamoten är inte här så jag pra-

tar inte mer om det. Jag tror att det är viktigt att man har den signalen utåt. 

Vad är våra roller? Hur vill vi se på våra roller om vi ska nå resultat? Det finns 

olika syner på det. Tack, talman.    

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, fru talman! Jag håller med ledamoten om att det är ett problem 

med dessa ständiga förordnanden. Hur ska man komma ifrån den pro-

blematik som ändå finns på ÅHS med många kvinnor som jobbar där? 

Man har rätt till tre års vårdledighet, det innebär att det kan bli långa vi-

kariat och man kan inte ge tjänsten till någon annan. Många önskar 

nedsatt arbetstid för de har små barn, gamla föräldrar eller komplice-

rade familjesituationer och nedsatt arbetstid beviljas oftast. Det blir tre 

timmar här, sex timmar där och åtta timmar här som någon ska göra. 

Med detta kan man erbjuda fler arbeten och man kan ändå hålla bud-

geten. Men ändå så är det ett problem, jag håller med ltl Häggblom om 

det, för det är inte rätt. 
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Ltl Bert Häggblom, replik 

Vad som är viktigt är att lagstiftningen skulle bli så som den ska vara. 

Lagstiftningen är ålderdomlig, den uppfyller inte reglerna enligt gäl-

lande EU-direktiv. Det motsvarar inte lagstiftningen i Finland. Det mot-

svarar inte lagstiftningen på det privata området för där finns det möj-

ligheter till sådana vikariat som ltl Holmberg Jansson tog upp. Där det 

finns sakliga skäl till vikariat så får de jobba, men om man haft ett vika-

riat i 20 år och sedan blir satt åt sidan så då är det fel någonstans. Det 

strider också mot det personalpolitiska programmet som finns inom 

landskapsregeringen. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, fru talman! Ja, jag håller med ltl Häggblom. Det är inte ”fair play” 

mot dem som jobbar och har haft förordnanden i 10 eller 20 år att inte 

kunna få en fast tjänst. Jag håller med. Jag har också lyft frågan vid fler-

tal tillfällen om hur vi kan komma till rätta med det här. Jag har fått för-

klaringen att det är väldigt, väldigt svårt på grund av det system man nu 

använder. Jag lovar att jag kommer också, likt ltl Häggblom, att försöka 

se till att vi på något sätt, tillsammans med landskapsregeringen, ska 

hitta någon lösning på det här. Jag tycker inte att det är en sund perso-

nalpolitik att man inte kan få en tjänst efter att man har varit vikarie så 

länge.  

Ltl Bert Häggblom, replik 

Fru talman! Jag tror att landskapsregeringen bör ta till sig det här. Det 

var precis samma sak på infrastrukturavdelningen där det fanns vikarier 

för dem som har avlidit och det kan man ju inte vara. Det har förekom-

mit rättsfall i Ålands tingsrätt där landskapsregeringen har blivit ålagd 

att betala. Det var felaktigt med vikarier och landskapsregeringen blev 

dömd för det. Landskapsregeringen bör nog ta till sig och titta på perso-

nalpolitiken i sin helhet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

 Ltl Runar Karlsson 

Talman! Vårt dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Kvalitén på våra råvat-

tentäkter har nått bäst före datum och det blir allt sämre. 

Tack vare att det idag finns komplicerade och effektiva reningsverk så kan 

man fortfarande leverera fullgott vatten, dock med högre kemikalietillsatser 

som sedan människan måste dricka. Det här är inte bra, det här har varit på-

talat länge och det har diskuterats länge. Det har gjorts vissa åtgärder under 

ett antal år men inte tillräckligt. Det är inte lätt att göra någonting åt det men 

det måste ändå göras i och med att vattnet är en livsnödvändighet. 

Det här beror förstås på att övergödningen ökar i våra vatten. Även klima-

tet har sin roll eftersom vi har allt varmare somrar och då får man en hög alg-

blomning.  

Därför bör man komma med mera kraftfulla åtgärder genom att skydda 

sjöarna mera än i dag, vilket kan betyda att man är tvungen att betala dem, 

som blir drabbade av det här skyddet, i reda pengar. 
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Man kan tycka att vattenkonsumenterna själva borde betala det här, men 

det är också skydd för framtiden. Det borde i alla fall åtminstone delas av 

skattepengar och kanske också via avgifterna. 

Det finns ett moment för vattenförsörjning och vattenvård på 315 000 euro 

där 225 000 euro går till vattenövervakning, 40 000 euro till förvaltningsplan 

och 50 000 euro till belastningsmodell. Det finns ingenting för konkreta åt-

gärder. 

Jag har lagt en motion om detta som jag avser att ta till omröstning. Den 

här motionen har behandlats i utskottet där man säger: ”Det befintliga an-

slaget är, enligt vad utskottet erfarit, tillräckligt”. Man anser alltså att vatt-

net är tillräckligt bra och inte behöver ökat skydd. Vem har man egentligen 

frågat? Man kan knappast ha frågat något vattenbolag, det måste vara någon 

annan för samtliga vattenbolag anser att vattnet idag är för dåligt. Jag har 

själv haft möten med dem ett flertal gånger eftersom jag är ordförande i sty-

relsen för ett vattenbolag där samtliga inklusive Ålands Vatten är bekymrade. 

Den här skrivningen är märklig, måste jag säga. Jag hoppas att lagtinget kan 

bifalla den här motionen så att man skulle få 100 000 euro för att rent kon-

kret skydda vattnen. Man vet vad man ska göra, det är inga problem, men att 

det ska göras - det är det som inte är gjort. 

Därför kommer jag, som sagt var, att ta den här motionen till omröstning. 

Jag hoppas att alla är lika intresserade som centern att ha ett rent dricksvat-

ten i sin kropp i fortsättningen.  

Talmannen 

Talmannen noterar att ltl Runar Karlsson har aviserat en budgetmotion. Vilket nummer 

har budgetmotionen? 

Ltl Runar Karlsson 

Ursäkta, fru talman, det är BM 24/2016-2017. 

Talmannen 

Noterat, tack! 

Ltl John Holmberg 

Tack, fru talman! Givetvis kan vi inte ha en budgetdebatt utan lite turism, det 

är ändå en enorm framtidsbransch inte bara globalt, men även på Åland. 

Det åländska matklustret skapar möjligheter till många nya matentrepre-

nörer. Förädling av lokala råvaror, men även som nya spännande gastrono-

miska upplevelser på våra åländska restaurangmenyer. Just mångfalden, lo-

kalproducerat och förädlat i kombination med förmågan att använda det 

kommersiellt skapar idag resemotiv för att åka till Åland. Att Åland dessutom 

är framgångsrikt och håller sig väl framme vid mattävlingar höjer renommé 

ytterligare. De matprojekt som varit och de som är pågående hjälper till att få 

fram nya entreprenörer, men är även en produktutveckling i sig. Det som är 

roligt är att detta inte enbart handlar om gastronomiska upplevelser i Marie-

hamnsmiljö, det här handlar om regionen Åland. En gastronomisk upplevelse 

behöver heller inte innebära vita dukar och silverbestick, det kan i mångt och 

mycket handla om fräscht, lokalt och inramat i en unik miljö. Detta borde 

göra möjligheterna oändliga när vi pratar om hur vi ska lyfta turismström-

marna även till skärgård och landsbygd. 



  

  757 

Övernattningarna är en av de tydligaste indikatorerna på hur vår turism 

utvecklas. Per sista oktober är det i princip status quo med 2015, en minsk-

ning om 1 procent. Jag förvånas över att Åland inte i större utsträckning mär-

ker av de stora turistströmmar som rör sig genom våra närregioner. Att peka 

finger mot Visit Åland och säga att de inte gör rätt eller tillräckligt är varken 

rättvist eller produktivt. Att införa en passageraravgift är i dagsläget mer en 

straffskatt för en redan tuff rederibransch. När orsakerna är tillräckligt kitt-

lande och intressanta för att kliva ut genom dörrarna i våra färjeterminaler 

gör nog passagerarna det. Rederierna gör idag det möjligt att i snitt en gång 

per timme åka till Åland från en handfull olika hamnar + vår skärgårdstrafik. 

Det är unikt och jag hoppas att vi aldrig behöver titta bakåt och bittert kon-

statera att vi aldrig riktigt använde möjligheterna som alla dagens avgångar 

ger. 

Visst finns det ljusglimtar även i den åländska turismen som skapar tydliga 

resemotiv. Jag har redan nämnt den gastronomiska upplevelsen, som land-

skapsregeringen ekonomiskt ger utvecklingsutrymme via nya projekt. 

Vi har en historieturism som väntar runt hörnet. Vi har ett nytt och utveck-

lat Ålands museum, ett nytt Sjöfartsmuseum som förhoppningsvis snart även 

bildar ett maritimt, unikt och sammankopplat sjöhistoriskt område tillsam-

mans med Pommern. Alla dessa är tillgängliga året om för det är viktigt i 

sammanhanget. Vår alltför långa mellansäsong måste breddas. Kopplar vi till 

allt detta till våra befintliga historiska besöksmål som väntar på turister, 

borde vi ha möjlighet att skapa tydliga resmål även här. 

Sportfisket är en produkt som skapar övernattningar under månader som 

annars är svårsålda. Här finns mycket att göra för att stärka produkten, föru-

tom att plantera ut fiskyngel via Guttorp; större fiskekortsområden, mindre 

rovfiske, skapandet av nya naturliga lekplatser, insatser mot skarv, säl. Listan 

kan göras lång, och det roliga är att flera av dessa inte behöver vara så kost-

nadsdrivande. Det handlar mer om samarbete och att använda möjligheterna 

som finns till diverse projekt. Det är ännu en produkt som har betydelse för 

precis hela Åland. 

Cykelprodukten har i våra närregioner utvecklats oerhört och här vi kanske 

inte riktigt har hängt med. Det här är en fantastisk produkt med en bred mål-

grupp som samlar alla samhällsklasser och åldrar. Det betyder också att allt 

från campingplatser, övernattningsstugor till finaste hotell kan dra nytta av 

den. Ålands landskapsregering har under flera år byggt ut cykelvägnätet och 

det arbetet fortsätter under minister Nordberg. Vi måste nu arbeta upp pro-

dukten så att den kritiska massan blir så stor att de för produkten så viktiga 

cykelfärjorna blir fler och får en längre säsong. En modern fungerande cykel-

produkt bygger på samverkan mellan entreprenörer, ett verkligen brett sam-

arbete och det har visat sig att upparbetade nätverk kan bli verkligt fruktbara. 

Det är ännu en produkt som lyfter hela Åland. 

Våra gäst- och besökshamnar ges nu tack vare landskapsregeringen möj-

lighet att utveckla sina koncept och hårdvara. Båtgästerna betyder oerhört 

mycket för speciellt skärgården. Det är dessa turister som är mer eller mindre 

orsaken till att vissa butiker ges möjlighet till året runt öppet. 

Jag vill avslutningsvis, herr talman, beröra idrottsturismen vars betydelse 

för näringsliv och Åland inte nog kan betonas. Jag hade häromdagen en prat-

stund med en rederirepresentant som sade att 2016 blir ett rekordår gällande 

just idrottsturismen på Åland. Här pratar vi positiva effekter från folkhälsa, 
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fritidsverksamhet, föreningsutveckling och arbetsplatser etc. Ibland kan det 

löna sig att fokusera på det man är bra på för att bli ännu bättre, istället för 

att fokusera på det man är halv bra på att bli bra. Tack, herr talman.  

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Holmberg. Det var mycket positivt som le-

damoten nämnde och jag kan instämma i det mesta.  

Jag har en fråga. Ltl Holmberg pratade om att sportfisketurismen är 

så viktig. Hur kan då ltl Holmberg försvara att vi ska bestraffa dem som 

kommer till Åland bortifrån med en fiskevårdsavgift? Hur kan det gynna 

den framtida turismen? 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Lindholm. Det är klart att i en perfekt värld 

så skulle det mesta vara gratis och då skulle vi få ännu fler turister. Om 

vi ska fortsätta med produktion av fiskyngel och utplantering så behöver 

detta finansieras på något sätt. Ett steg är att nu titta på om det skulle 

vara möjligt att införa en så kallad turistfiskevårdsavgift. Det är inte på 

något sätt självklart att det går, men man ska titta på det och försöka 

förverkliga det till 2018. Det är ju en fiskevårdsavgift som inte är unik 

och enbart till för Åland. Det är en avgift som finns i våra närregioner på 

flera ställen och även internationellt. Seriösa sportfiskare är ju i mångt 

och mycket vana med att det finns diverse avgifter för att man ska kunna 

utföra det här fritidsintresset. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, herr talman! Det är sant att avgiften finns på andra håll, men på 

de flesta andra håll så betalar även ortsbefolkningen en avgift och inte 

bara via skattesedeln. Jag är fullt medveten om att vi ska betala den via 

skattesedeln. Men jag är mycket bekymrad. När det kommer fram, via 

sociala medier, till dem som är intresserade av fiske i våra närregioner 

så kommer de att tolka det som att vi försöker plocka ut mera russin ur 

kakan på turisternas bekostnad. Om man frågar branschfolk så har jag 

inte hört en enda i fisketuristbranschen som tycker att det är ett bra för-

slag att vi ska ta ut en extra avgift av dem som kommer bortifrån, medan 

vi själva mera osynligt ska betala. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Åland sportfiskeprodukt är ju inte på den nivån som 

den en gång har varit. Det behöver komma till annat än att vi ska säkra 

fiskyngelproduktionen. Vi behöver få bättre fiskevårdsområden och vi 

behöver få övervakning. Vi behöver få ett mera reglerat sportfiske så att 

de riktigt seriösa sportfiskarna, som är beredda att betala lite mera för 

att komma och idka ett bra sportfiske, även kommer till Åland. Vad jag 

har förstått från flera i branschen så har de lämnat Åland nu, för de 

tycker att på vissa ställen är det väldigt oseriöst. 

Ett led i hela arbetet med en fiskevårdsavgift är också att titta på hur 

vi utvecklar sportfiskeprodukten totalt sett och i det ingår bl.a. det som 

jag räknade upp här i mitt anförande tidigare. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Axel Jonsson  

Tack, herr talman! Jag ska motivera fyra budgetmotioner kort och avisera 

dem för omröstning. 

Den första är budgetmotion nr 10 där vi vill stoppa bidrag till finsk nation-

alistisk propaganda. Vi menar att det blir direkt kontraproduktivt att ge en 

kvarts miljon euro, i det här aktuella fallet, till en film som bidrar till en histo-

rieskrivning som har fört sannfinländarna till den maktposition de har i da-

gens läge. Det blir kontraproduktivt för Åland och självstyrelsen att ge så 

mycket pengar till den typen av satsningar. Vi borde ställa lite högre krav på 

de filmprojekt vi stöder. 

Vi vill också avisera budgetmotion nr 13, inte minst mot bakgrund av den 

diskussion vi har haft idag om det svenska språket och om det prekära läget i 

Helsingfors. Vi vill prioritera de dagliga kontakterna med politikerna i 

Helsingfors framom evenemang som Almedalsveckan och SuomiAreena som 

har nämnts här i sammanhanget. Vi tycker att det här är alldeles solklart. Vill 

vi nå framgång i de stora frågor vi har på bordet i dagsläget så är det främst 

de dagliga kontakterna Helsingfors vi ska jobba med. Vi ska se till att vi be-

håller de resurser vi har haft i det dagliga arbetet på Ålandskontoret i 

Helsingfors. Det vore en självklar prioritering, åtminstone om man frågar oss 

i Ålands Framtid. Den motionen kommer vi att driva till omröstning. 

Vi vill även föra budgetmotion nr 14 och budgetmotion nr 16 till omröst-

ning. Den ena motionen går ut på att vi ska begränsa anslagen för natur-

skyddsområden till att endast betala ut intrångsersättningar till markägare, 

och alltså inte till att köpa in några nya områden.  

Vi ska göra tvärtom, såsom framgår av budgetmotion nr 16, vi borde sälja 

ut fastigheter och inte köpa in nya när vi har massvis med fastigheter som vi 

inte har någon långsiktig användning för. Vi vill ge fullmakt åt Fastighetsver-

ket att avyttra alla de statliga fastigheter som har övergått i landskapets ägo 

från staten för några år sedan. Vi tycker att det vore ett bra sätt att öka likvi-

diteten som alla vet att är ansträngd och blir ännu mera ansträngd i nuläget.   

Med de orden tackar jag för mig, herr talman! 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, herr talman! Jag vill bara gå i polemik mot att vi inte ska köpa in 

flera Natura 2000-områden med tanke på att vi redan har betydligt 

färre områden än vi borde enligt gängse regler och enligt våra närområ-

den. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det finns ju trots allt flera sätt att uppnå målet med flera Natura 2000-

områden. Man behöver inte äga områdena själv. I dagsläget har man 

också uppdelade Natura 2000-områden som dels ägs av landskapet och 

dels ägs av privata markägare. Vi tycker inte att det är landskapets roll 

att äga och förfoga över stora markområden på Åland. Det sköts i all-

mänhet bättre av privata ägare. Man kunde istället föra en dialog med 

privata markägare och erbjuder möjligheten till ersättning, vilket vi 

också föreslår i vår motion att intrångsersättningar för markägare ska 

finnas kvar. Det vore en smartare väg att gå framåt om man vill driva en 

sådan politik.  
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Jag förstår att ltl Holmberg och socialdemokraterna hellre sociali-

serar markägandet på Åland, men vi som borgerligt parti förespråkar 

förstås inte en sådan politik. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, herr talman! Ja, det är precis vad det handlar om. Vi ser på en po-

litik som tillför samhället mera säkerhet än en kortsiktigt privat vinst. Så 

enkelt är det! 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag har förstås förståelse för att särskilt ltl Holmberg har den uppfatt-

ningen. Samtidigt är jag lite förvånad över att övriga regeringspartier tar 

så lättvindigt på detta och förespråkar att man ska köpa in ytterligare 

markområden för att ytterligare stärka samhällets grepp om markägan-

det på Åland. Det rimmar inte väl med en borgerlig politik. Jag hoppas 

att regeringen kan tänka om före man förverkligar och fattar några be-

slut. Det vore Åland förtjänt av.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Stephan Toivonen 

Tack, herr talman! Jag hade faktiskt inte tänkt pina er med tre anföranden 

idag, men ni har varit så dåliga med anföranden och för att göra aviseringar 

så är jag tvungen att hålla det här anförandet.  

Det gäller egentligen motionerna. Det sägs här att motionerna bara kastas i 

papperskorgen. Den bilden kanske jag hade själv också, men jag ser att det 

går framåt steg för steg. 

I ett kåseri läste jag att Åländsk Demokrati bara har en enda fråga men då 

har de nog inte läst vårt partiprogram. Vi har två sidor, om jag kommer rätt 

ihåg. Vi vill bl.a. att man från PAF-medel ska ge ett pensionsarvode på 100 

euro vilket jag hade en motion om i fjol, och den föll då inte i speciellt god 

jord. 

Det här året hade vi några höranden i utskottet och vi kunde lära oss lite 

mera. Vi har ungefär 300 personer på Åland som enbart har folkpension. Se-

dan har vi ungefär 2 400 personer som har mer eller mindre. Vi fick reda på 

att medianen var ungefär 900 euro och cirka 1 400 personer har en inkomst 

på under 900 euro. Nästa år kommer jag att precisera att ungefär den här 

gruppen kunde vi tänka oss att ge det här bidraget. Då kanske man också 

måste sänka det här beloppet. 

Ltl Igge Holmberg förde i fjol fram att det fanns en risk för att man mins-

kar på andra avdrag, men det är ju vi som stiftar lagen så vi kan faktiskt 

skriva in att just det här bidraget inte ska beräknas in vid olika former av un-

derstöd. Detta måste koordineras och det är sådant som tar tid. 

I betänkandet står det i slutet: ”Utskottet konstaterar att enligt gällande 

regelverk är användning av PAF-medel begränsad. I samband med en 

kommande genomgång av hur PAF-medel kan användas kan intentionen i 

budgetmotionen övervägas.” Detta tyckte jag att lät så positivt så jag läm-

nade inte ens in en reservation när det gällde den frågan.  

Sedan tänker jag säga några ord om en annan motion som jag har med ru-

briken ”Sjukhusapotek”. Motionen förkastades men jag ville inte reservera 
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mig. Tanken var att det skulle vara bättre service för dem som besöker sjuk-

huset. På väg ut skulle man kunna få sina läkemedel från ett apotek. I debat-

ten som gäller att försöka få intäkter till landskapet och ÅHS så är detta en 

väg. Jag förstår att det är mycket kontroversiellt. Jag har noterat att debatten 

har öppnats på fastlandet och kanske vi kan återkomma till den här så små-

ningom. 

Sedan gäller det avisering i enlighet med min reservation. Den första har 

rubriken ”Flyktinghjälp”. Här gäller det också PAF-medel. Jag har förstått att 

det är viktigt att förbättra PAFs varumärke av många olika skäl. Vi vet också 

att det finns många flyktingar i världen, kanske fler än någonsin. Dessa kan 

hjälpas åtminstone på två olika sätt; de kan komma hit eller vi kan hjälpa 

flyktingar i närregionerna. En del föredrar det ena, andra föredrar det andra 

och vi kanske inte ska ta den diskussionen nu. Vad jag förstod så finns möj-

lighet att man från de medel som är reserverade för PAF helt enkelt beviljar 

stöd för flyktingar. Det är inte så lätt men jag förstod att det går. 

Ltl Wikström påpekade i remissdebatten att man på fastlandssidan har 

sänkt u-landsbiståndet - gissningsvis är det när sannfinländarna som ligger 

bakom det - och då kunde vi här demonstrativt höja på motsvarande sätt. Det 

är den tanken som finns här. Jag vill avisera omröstning för klämmen: ”Av de 

medel som ställs till landskapsregeringens disposition under moment 35000 

Penningautomatmedel (R), överföringar reserveras 700 000 euro för hjälp 

till flyktinghjälp i Mellanöstern”.   

Följande reservation har rubriken; ”Främjande av livsmedelsproduktion”. 

Vi känner alla till den problematik som vi har med olika sanktioner med 

Ryssland och vilka effekter det har fått på livsmedelsproduktionen i Finland. 

På finska sidan har man försökt kompensera det på vissa sätt. Jag har inte 

noterat att man har gjort någonting här. Däremot kompenserar man kanske 

ett av Ålands mest lönsamma företag och det är den intention som regeringen 

har haft. Min tanke är att det kanske inte är moraliskt rätt att industrin här 

ska drabbas av EU:s och statens sanktioner. Det enda som jag ville var att 

man skulle sätta in en skrivning - och jag aviserar omröstning om den - under 

kapitel 615: ”Aktörerna inom livsmedelsbranschen bör kompenseras för de 

negativa effekterna av sanktionerna gentemot Ryssland”. Sedan är det upp 

till regeringen att försöka få till stånd något. 

Följande reservation gäller ”Vindkraftsstöd” som jag tror att jag tidigare 

här har talat om. Nu är det andra året som landskapsregeringen vill ha ett 

stöd på 550 000 euro. Jag hade andra invändningar tidigare, framförallt att 

energiplanen borde komma först, men nu är den nog på kommande snart. 

Jag noterade sedan att på fastlandssidan kom man nu med en energiplan. Jag 

noterar att man på sätt och vis har pausat stödet för vindkraft eftersom man 

också på fastlandet har noterat problemen med infraljud. Som jag nämnde 

här tidigare i remissdebatten så blev jag informerad redan i somras att man i 

Portugal till och med har hamnat att stänga ner vissa vindkraftverk och till 

och med betalat ersättning åt dem som bor i närheten. Det är kanske någon-

ting att fundera på. Ska vi bara betala ersättningar och inte tänka på effekten? 

Jag vill avisera omröstning om klämmen som lyder: ”Föreslås ett anslag om 

275 000 euro för produktionsbaserad vindkraftsersättning under år 2017”. 

Jag har en rubrik kvar ”Övriga finansinvesteringar” och det har jag också 

tagit upp här tidigare. Jag aviserar omröstning kring klämmen som lyder: 
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”Att anslaget i moment 934 000 Övriga finansinvesteringar under avsnittet 

investeringar, lån och övriga finansinvesteringar stryks helt och hållet”. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, talman! Jag vill ta tillfället i akt att avisera de två kvarvarande sakfrå-

gorna som centergruppen önskar ha en omröstning om på måndag den 19 de-

cember.  

Den ena reservationen har rubriken ”Investeringsreservering” av vtm Ve-

ronica Thörnroos på sidan 1. Den andra reservationen har rubriken ”Ton-

nage” på sidan 5 i hennes lista över reservationer. 

Bakgrunden till den sistnämnda reservationen är förvåningen över att 

landskapsregeringen väljer att prioritera nybygget till Föglölinjen - den linjen 

har redan tillgång till landskapets största och modernaste färja - istället för 

att titta på Åva-Osnäs linjen, vilket framgår av förslaget till kläm. Det kanske 

räcker med att jag bara konstatera att det är den klämmen som vi från cen-

tergruppen önskar att lagtinget ska ta ställning till. De andra motiveringarna 

framgår av reservationen till den delen. 

Sedan är det den famösa ”Investeringsreserveringen”. Från centergruppen 

har vi flera gånger påtalat att det här är en budgeteringsteknik som vi inte 

kan godkänna. Det normala är att man gör reservering utgående ifrån över-

skottsposter. Nu vill ju landskapsregeringen, och nu även majoriteten i fi-

nans- och näringsutskottet, att man ska göra en reservering baserad på upp-

tagandet av formellt lån. Det kan vi ju inte acceptera. Vi har ett ansvar att 

iaktta Rule of Law också när det gäller bokföring, dvs. vår egen finansförvalt-

ningslag. Vi önskar också då att lagtinget tar ställning till klämmen som 

framgår på sidan 1 i vtm Thörnroos reservationer. Vi önskar också ett avgö-

rande på den klämmen på måndag. Tack, talman. 

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.  

Detaljbehandlingen vidtar vid nästa plenum. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls måndagen den 19 december kl. 14.00.  

En frågestund hålls måndagen den 19 december 2016 kl. 13.00 där alla ministrar i land-

skapsregeringen deltar. Plenum är avslutat. 
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Frågestunden börjar 

1 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen  

F 1/2016-2017 

Enligt 39 § arbetsordningen avgör talmannen vem som ges ordet för att ställa en fråga. 

Talmannen har rätt att förklara frågestunden avslutad även om alla anmälda frågestäl-

lare inte beretts tillfälle att framföra sina frågor.  

En fråga får räcka högst en minut och svaret på frågan får ta högst två minuter.  

Efter svaret får frågeställaren och ministern yttra sig högst två gånger. De här anföran-

dena får räcka högst en minut.  

Talmannen har rätt att avbryta diskussionen när han anser den ställda frågan tillräck-

ligt belyst.  

Begärs ordet? 

Ltl Runar Karlsson 

Jag vill fråga infrastrukturministern om vägunderhållet och den eventuella 

privatiseringen.  

Utskottet skriver i omställningsbudgeten från maj 2016: ”Utskottet anser 

att möjligheterna att konkurrensutsätta vägunderhållet noggrant bör över-

vägas och utgår ifrån att landskapsregeringen analyserar effekterna av en 

sådan åtgärd och vid behov återkommer med förslagen i samband med 

budgeten för 2017”. Sedan skriver utskottet i 2017 års utlåtande: ”Man be-

dömer att ändamålsenliga totalkostnaderna inte uppnås med en privatise-

ring.” Därför vill jag fråga infrastrukturministern; är nu denna fråga lagd till 

handlingarna och man tittar inte alls på möjligheten att privatisera i och med 

den här skrivningen? 

Minister Mika Nordberg 

Tack för det, ltl Runar Karlsson. I samband med budgetbehandlingarna tittar 

landskapsregeringen på alla sina olika verksamhetsområden. Självfallet titta-

des även vägunderhållet på. Ser man på skrivningarna så har vi inte kommit 

med ett konkret förslag i den här frågan. 

Vi ställdes inför det faktum att utskottet ville höra landskapsregeringen 

och infrastrukturavdelning när det gäller de åtgärder och uträkningar som 

har gjorts. Som jag försökte säga tidigare så har vi räknat och tittat på antalet 

anställda jämfört med tidigare. Vi har även tittat på kostnaderna, arbetsled-

ningen och en hel del olika parametrar som vi också för finans- och närings-

utskottet redogjorde för. 
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Utifrån de olika projekt som vi har just nu så står inte en privatisering först 

på tur. Det är tillika ingenting som är helt undantaget och som aldrig kommer 

på tal. Landskapsregeringen har redogjort för utskottet att vinsterna inte är 

så stora som det har talats om. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Vi minns ju hur förra regeringen och förr förra regeringen med 

dåvarande infrastrukturminister Veronica Thörnroos i spetsen påbörjade pri-

vatiseringen av skärgårdstrafiken. Det var egentligen ett våldsamt projekt och 

där fanns det inga aktörer alls på Åland. Man lyckades sedan privatisera all-

ting.  

Tittar man i backspegeln i bokslutet så kostade skärgårdstrafiken 18 miljo-

ner år 2012 när man började privatisera. Nu i budgeten för 2016 så kostar 

skärgårdstrafiken 13,6 miljoner, alltså 4,4 miljoner billigare. Visserligen är 

bränslekostnaderna ett par miljoner lägre än de var då, men ändå är nettoin-

besparingen ungefär 2,5 miljoner. Och då ska man veta att då fanns det inga 

aktörer alls på Åland vad gäller skärgårdstrafiken. Men inom vägunderhållet 

så finns det säkert ett par hundra, åtminstone 100 unga, ofta pojkar, som är i 

branschen med sina lastbilar och grävmaskiner mm. Här finns redan folk 

som skulle kunna nappa på det här. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Minister Mika Nordberg 

Tack, herr talman! Det här har på något sätt och vis blivit en sanning som har 

uppstått genom att man upprepar någonting som inte riktigt är helt korrekt. 

Man kan inte dra några likamedstecken mellan den privatiserade sjötrafiken 

och vägunderhållet. 

Det är allmänt känt att eftersom landskapet tog över driften av sjötrafiken 

på 90-talet så följde det med en massa dyra avtal. Man hade alltså personal 

som kostade mycket mera än vad de kostade på den privata marknaden. Tit-

tar man jämförelsevis på de avtal som de anställda inom vägunderhållet har 

så är de på en helt annan nivå.  

Utifrån detta så finns inte de här inbesparingarna att göra samt att det 

handlar om en affärsöverlåtelse. De nuvarande anställda skulle i så fall följa 

med till den nya entreprenören vid en privatisering. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Vi hör på tongångarna och på infrastrukturministerns uttalan-

den att han är ytterst ovillig att ens försöka. Det förvånar mig faktiskt ganska 

mycket att den moderata politiken, som minister Nordberg representerar, fö-

redrar ett offentligt monopol istället för en privat konkurrens. Det är faktiskt 

en konstig ideologi som högern på Åland för. Överallt annars är den här 

branschen konkurrensutsatt och privatiserad med vinster som följd när det 

gäller ekonomin, men här vill regeringen gärna behålla och förstärka det of-

fentliga monopolet istället för att ha en privat konkurrens. Jag tycker det är 

tråkigt.  
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Minister Mika Nordberg 

Tack, herr talman! När man ska fatta de här besluten så måste vi de facto 

ändå grunda oss på fakta. De fakta vi har är att de inbesparingsmöjligheter, 

som man från oppositionens sida vill hävda, finns inte idag.  

Vi ska komma ihåg att redan idag utför vi en hel del praktiska göromål i 

vägunderhållet genom upphandling. Vi har till exempel släntklippningar och 

snöplogning. Vi gjorde en jämförelsekalkyl när det gällde snöplogningen 

inom vissa distrikt och det visade sig att det är dyrare med upphandling än 

när man gör det i egen regi. Det behöver inte betyda att man inte kan hitta ef-

fektiviseringsvinster och att man inte kan utvidga upphandlingar av det, men 

det är mera komplicerat än så. 

Talmannen 

Följande frågeställare är ltl Brage Eklund, varsågod. 

Ltl Brage Eklund 

Jag vill rikta min fråga till vicelantrådet Camilla Gunell. 

Herr talman! Vårfågeljakten är på tapeten igen. Ålänningarnas rätt att be-

driva vårfågeljakt är ett ständigt återkommande ärende. Landskapsregering-

en har beslutat att anlita en advokatbyrå för att få vägledning när man ska 

svara kommissionen, vilket är bra. 

Vicelantrådet har i media vid några tillfällen uttryckt mer eller mindre att 

Åland borde anpassa sig och sluta med vårfågeljakten. Vicelantrådet tyckte 

att jakten inte hörde till nutid.  

Kan jägarkåren lita på vicelantrådet idag driver frågan på fullaste allvar för 

att försvara denna viktiga tradition för jägarkåren ända till EU-domstolen om 

det behövs? 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Tack, ltl Eklund för frågan. När det gäller vårfågeljakten har jag under hela 

resans gång lyssnat på majoriteten och kanske inte låtit min egen åsikt alla 

gånger vara den vägledande. Jag har lyssnat på den åländska befolkningen, 

på jägarkåren och på de argument som har funnits gällande viltvårdens bety-

delse och så kommer vi i landskapsregeringen att göra tillsammans i den här 

frågan. 

Jag tycker att vi har ett vägval att göra och att försöka vara lite smartare 

och lite strategiska. För man den här frågan över tröskeln till EU-domstolen 

så är det en stor risk att vi förlorar jakten för evigt.  

Vill man vara strategisk och behålla vårfågeljakten på lång sikt, när ejdrar-

nas status kan förbättras över tid och andra fåglar kan förbättras över tid, så 

kan det vara klokare med en annan modell.  

Allt det här ska vi diskutera tillsammans, fatta enhälligt beslut om och även 

få vägledning av de externa källor som vi kommer att anlita, experter på få-

geldirektivet och de juridiska processer som föreligger. 

Ltl Brage Eklund 

Tack. I Ålandstidningen den 14 december sade vicelantrådet; ”en förvalt-

ningsplan ska i skyndsam ordning verkställas, man söker en kompetent 

person som ska utföra uppdraget.” Tiden börjar bli kort. Om två månader 

ska landskapsregeringen ger svar till kommissionen. Varför har landskapsre-

geringen inte agerat tidigare utan väntar till sista minuten med att söka kom-
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petens för att få en förvaltningsplan uppgjord? Detta är en av de viktigaste åt-

gärderna som borde ha varit klar redan. 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Förvaltningsplanen är under arbete, jaktenheten jobbar med den frågan. 

Eftersom ett motiverat yttrande kom till oss nu så betyder det att vi inte 

har tillräckliga resurser, dvs. att samma människor jobbar både med förvalt-

ningsplanen och med förberedelserna inför ett försvar på ett motiverat ytt-

rande. Vi måste alltså förstärka resurserna för att i skyndsam ordning i så fall 

få fram en förvaltningsplan för ejdern för vi har inte kapacitet att göra det 

sida vid sida. Det är orsaken. 

Landskapsregeringens tidtabell har hela tiden varit att den ska vara klar 

vid utgången av februari. 

Ltl Brage Eklund 

En av de viktigaste åtgärderna som jägarkåren bidrar med är fångst av mård-

hund och mink; cirka 5 000 mårdhundar, 800 minkar samt uppsättande av 

10 000 fågelholkar. Det har man gjort av intresse för att bevara en stark få-

gelstam. Risken är att dessa viltvårdsåtgärder upphör om jakten försvinner. 

Landskapsregeringen ska ta fram en åtgärdsplan för bevarandet av ejder-

stammen, vilket är bra. Tänker landskapsregeringen ta fram en åtgärdsplan 

för bekämpande av skadedjur ifall jakten på sjöfågel försvinner och jägarnas 

intressen avtar för att upprätthålla denna verksamhet? 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Om vi ska ha ett juridiskt giltigt dokument vad gäller viltvårdens betydelse för 

fortsatt vårfågeljakt så måste det dokument få någon slags juridisk betydelse. 

För att det ska få det så måste man från jägarkåren få ett åtagande där vilt-

vården inte bara blir frivillig utan den blir en förutsättning för fortsatt jakt, då 

får det dokumentet en juridisk betydelse. Därför har vi för avsikt att under 

våren delta i ett möte med jägarkåren och dess ordförande för att få till stånd 

ett sådant villkorat avtal. Vi vet alla orsaken till minskade ejderstammar - det 

har kommit nya siffror under 2016 som visar att den har minskat med 50 

procent i Östersjön – det beror just på predatorer och på att reproduktionen 

är för dålig pga. tiaminbrist i musslor som är ejderns huvudsakliga föda.   

Talmannen 

Följande frågeställare är ltl Roger Nordlund, varsågod. 

Ltl Roger Nordlund 

Jag vill ställa en fråga till fru lantrådet. 

Herr talman! Min fråga har med demokrati att göra. Detta är speciellt vik-

tig ämne under dessa dagar med tanke på vad som händer i republiken. Vi ser 

hur minoriteter, framförallt den svenskspråkiga minoriteten, behandlas på 

ett speciellt sätt. Det är ett sätt som vi upplever att inte är förenligt med 

grundlagen och det allmänna rättsvetandet som vi har trott att har funnits i 

det här landet som vi lever i. 

Herr talman! Vi har också i vårt eget samhälle reformer och projekt på 

gång som ställer demokratifrågan lite grann på sin spets. Det gäller kommun-

reformen.  

Det pågår ett arbete från den här regeringens sida om att få till stånd en 

utveckling och högst troligt sammanslagningar av kommuner.  
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Min fråga är; kommer kommuninvånarna själva att få bestämma sitt eget 

öde om man vill gå ihop med någon annan kommun eller inte, eller kommer 

en annan majoritet att bestämma över respektive kommun? 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Jag tycker att ltl Roger Nordlund går händelserna i förväg. Det har 

varit en omfattande och stor process. Landskapsregeringen har verkligen för-

sökt vinnlägga sig om den demokratiska aspekten. Vi har den största med-

borgarenkäten som är ute nu hos ålänningarna och vi har fått indikationer 

från ÅSUB att svarsprocenten är väldigt god. Det har funnits ett stort intresse 

att ge sin syn på saken. Det har också förekommit medborgardialoger, med-

borgarsamtal och vi har haft workshops med kommunrepresentanter. Ambit-

ionen, den demokratiska aspekten, har varit väldigt hög. Inom alla nivåer får 

man säga sitt.  

Ltl Roger Nordlund 

Herr talman! Arbetet från landskapsregeringen är mycket bra. Man försöker 

få igång en debatt och en diskussion i det åländska samhället med de berörda 

kommunerna, dvs. alla 16.  

Det som sist och slutligen avgör det demokratiska anslaget, för mig åt-

minstone, är på vilket sätt man sedan kommer att verkställa det. Det är verk-

ställigheten som är helt avgörande. Allt det vi pratar och säger före är bara ett 

förspel egentligen. Det gäller sedan när vi fattar beslut. På vilket sätt kommer 

man att fatta beslut?  

Jag tog upp exempel i förra veckan. Är det så att om en majoritet i Lem-

land vill bli kvar som självständig kommun, kommer den att bli det eller 

kommer det att bli tvångsäktenskap med någon eller några andra kommu-

ner? Det är för mig den demokratiska spetsfrågan. 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Jag förstår precis frågan. Jag upprepar igen att jag tycker ltl Nord-

lund går händelserna i förväg. 

Ålands lagting, det självstyrande Ålands parlament, fattar ju beslut som 

går över huvudena på kommunerna, ta till exempel KST. Vi som var med un-

der förra mandatperioden vet vilken enorm kritik det var om den reformen 

också. 

 Jag upprepar igen att ltl Nordlund går händelserna i förväg. Den stora och 

omfattande rapporten ska vara klar i februari, sedan tar vi steg vidare. 

Ltl Roger Nordlund 

Tack, herr talman! Men varför är det så svårt att ge ett klart besked? Kommer 

kommuninvånarna att få säga sitt eller inte? För mig är det en fråga om ja el-

ler nej. 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Jag tycker ju att kommuninvånarna får säga sitt. Jag tycker att vi har en pro-

cess som går åt ett håll. Jag tycker att det är upprepade insändare i våra lo-

kala medier. Vi har medborgardialoger, vi har medborgarenkäter och works-

hops. Slutresultatet av allt detta är den här omfattande rapporten där allas 

syn på saken ska komma fram. Det ska tas fram för- och nackdelar och väl-

digt noggranna finansieringsanalyser för att vi sedan ska kunna fatta ett vet-

tigt beslut. 
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Talmannen 

Följande frågeställare är ltl Mikael Lindholm, varsågod. 

Ltl Mikael Lindholm 

Jag vill ställa en fråga till vicelantrådet. 

Herr talman! Landskapsregeringen föreslog i förra veckan bokningsregler 

och avgifter inom sjötrafiken. Trots en avgiftshöjning på 50 procent för skär-

gårdsbor och att vårdöbor och vårdöföretag klassas som fasta ålänningar 

brydde sig inte landskapsregeringen om att varken rådfråga eller informera 

skärgårdskommunerna.  

Hur kom regeringen fram till sitt beslut? Har ni överhuvudtaget tänkt över 

vilka konsekvenser detta får för de berörda? 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Det skulle kanske ha varit väldigt bra om frågan hade riktats till infrastruk-

turministern, men jag kan svara för min del. 

Jag tycker att det hade varit på sin plats med en diskussion med skär-

gårdskommunerna. Det har också varit på sin plats med en diskussion i skär-

gårdsnämnden, vilket jag beklagar att vi inte hade tid med. 

Nu behöver vi ta upp de här diskussionerna, framförallt i skärgårdsnämn-

den, kring konsekvenser och eventuella förändringar om det är så att beslutet 

skulle drabba någon oskäligt. 

Ltl Mikael Lindholm 

Tack, talman! Orsaken till varför jag frågade näringsministern var för att frå-

gan också har en företagsvinkel. Turistföretagen har redan för flera månader 

sedan ingått avtal med sina samarbetspartner för 2017. Även konkreta bok-

ningar har kommit in med avsikt att använda möjligheten att boka ändhamn 

till ändhamn. 

Hur avser landskapsregeringen att lösa denna situation för företagen? Det 

finns t.o.m. företag som har fått inbetalningar på sådana resor som nu inte 

kommer att gå att genomföra. 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Då ber jag den företagaren att höra av sig till landskapsregeringen så ska vi se 

vad vi kan göra för att vara så tillmötesgående som det går. 

Ltl Mikael Lindholm 

Tack, talman! Det skulle vara intressant att veta hur mycket regeringen räk-

nar med att spara eller tjäna på denna förändring. Har det faktiskt varit stora 

problem med att vårdöborna har bokningsrätt så att många andra inte har 

fått plats på färjorna? Menar regeringen faktiskt på fullt allvar att Vårdö har 

en fast förbindelse? Då är ni välkomna ut och se hur det ser ut i verkligheten! 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Jag tror att vi känner till Vårdös förhållanden ganska väl. Det har varit lika-

behandlingsprincipen som har rått i det här beslutsfattandet. Jag överläm-

nade vidare preciseringar i beslutet att svara på till infrastrukturministern. 

Talmannen 

Följande frågeställare är ltl Britt Lundberg, varsågod. 
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Ltl Britt Lundberg  

Jag har en fråga till vicelantrådet. 

Herr talman! Jag vill fortsätta med vårfågeljakten. Från att vårfågeljakten 

2005 helt förbjöds så lyckades den åländska regeringen få till en jaktform 

som bedömdes leva upp till fågeldirektivet. Det var möjligt bl.a. tack vare 

goda personliga diskussioner som fördes mellan regeringen och kommission-

ens företrädare.  

Det var uppenbart, trots alla brev och inlagor som kommissionen fått del 

av, att alla fakta inte helt landat i medvetandet och hjärtat på företrädarna för 

kommissionen. De var imponerande över vårt ansvarsfulla sätt att bedriva 

jakt.  

Systemet inom kommissionen är sådant att den som anmäler har rätt tills 

motsatsen bevisas. 

Vårfågeljakten har varit aktuell under hela den här regeringens mandattid.   

Både kommissionären och hans stab är nu andra än de som deltog i de tidi-

gare diskussionerna.  

Vilka konkreta insatser och samtal med kommissionen har den här rege-

ringen gjort under det här året för att undvika att kommissionen skulle väcka 

talan mot vårfågeljaktsärendet på nytt? 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Jag tycker att våra representanter i Bryssel har hållit en god kontakt vad gäl-

ler de här frågorna och även slagit vakt om att diskutera saken. Jag kan inte 

redogöra i konkreta ordalag för vem som har pratat med vem. Det har också 

gjorts förfrågningar kring en diskussion med kommissionären i saken och vi 

får se om en sådan diskussion kan komma till stånd. 

Men det är så att både politiker och tjänstemän håller sig ganska långt 

ifrån ett ärende som har blivit så juridiskt som det här. Det är alltså ingen po-

litisk fråga, utan den blir i allt högre grad en juridisk process. Då är det 

ganska svårt att med politiska medel förhindra den.  

Uppenbart är att Åland har gett jakträtt på som art som tyvärr, enligt få-

geldirektivet, inte får skjutas. 

Ltl Britt Lundberg  

Herr talman! Ministerns svar är att inga samtal har förts från ministerns sida 

med kommissionen. 

Att förbjuda vårfågeljakten för att rätta till balansen i ejderstammen är helt 

fel väg att gå. Förutom att jakten är tätt knuten till vårt kulturarv och grunden 

för en fungerande viltvård på Åland så är det inte jaktens eller jägarnas fel 

ifall stammen har minskat.  

Nedgången på ejderfåglar beror på den minskade tillgången på snäckor 

och musslor i våra vatten och framförallt på den ökande förekomsten av 

mink, skogsmård, mårdhund och örn. De plockar ägg och ungar och ger sig 

på ruvande ådor. Därför har vi också en sned fördelning mellan honor och 

hanfåglar, det finns gott om guding. Kommissionen behöver hjälp för att få in 

sunt förnuft i sina beslut och resonemang kring jakten.  

Vi månar om att varje hona ska få ruva ifred. Det är predatorerna som be-

höver begränsas. Då är det inte de viltvårdande insatserna som ska minskas 

utan de borde ökas.  
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Vilken prioritet har den här frågan i regeringen? Varför tar man itu med 

viltvårdsprogrammet, som skulle ha gjorts för länge sedan, först nu när frå-

gan brinner? 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Tack. Jag är mycket väl förtrogen med orsakerna till ejderstammens minsk-

ning. I dagsläget bedöms stammen ha minskat med 50 procent, alltså halve-

rad i Östersjöområdet, och det är en minskning med 40 procent i Finland en-

ligt de färskaste siffror som finns. Det är väldigt svårt att med andra argu-

ment, någon kumlingeutredning eller så, hävda någonting annat. Det här är 

forskningsbaserade resultat. 

Det är inte så att landskapsregeringen på något sätt är försenad med sin 

förvaltningsplan för ejder. Den följer tidtabellen precis som det var sagt, dvs. 

att den ska vara klar i slutet av februari. 

Det som nu har hänt är att vi fått ett motiverat yttrande, vilket gör att våra 

resurser är otillräckliga. För att snabba upp den här processen så måste vi få 

in ytterligare kompetens för att få det klart snabbare. 

Ltl Britt Lundberg  

Herr talman! Vi visste för ett år sedan att den här frågan var under lupp, då 

är det kanske angeläget att man snabbt har en viltvårdsplan där man kan ar-

gumentera för vårfågeljaktens fortsättning.  

Kommissionen behöver få en bild av helheten. Kommissionären som nu 

har ansvar för vårfågeljakten heter Karmenu Vella. Han är från Malta. På 

hans och hans medarbetares näthinna finns säkert bilden av jakten som bl. a 

bedrivits på Malta dvs. en jakt som i det närmaste kunde benämnas en nöjes-

slakt.  

Vella är socialdemokratisk politiker, mannen som för Maltas turistexplos-

ion från 90-talet och framåt. Han har haft många ministerposter men han har 

ingen som helst erfarenhet av sitt nuvarande ansvarsområde; miljöfrågor, 

fiskeri- och havspolitik, vilket kan vändas till en fördel. Vella behöver få kun-

skap om att minskningen av stammen inte är en svartvit sanning. Räkningen 

har gjorts under häckningstid vilket inte gör den jämförbar med tidigare räk-

ningar och särskilt inte med den från 1990 då vi knappt hade någon örn alls 

och därför hade massor med ejder.  

Hur ser nu strategin ut för att Åland inte ska gå miste om sitt kulturarv? 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Vi har en förfrågan om ett möte med kommissionär Vella. Vi har redan anhål-

lit om det. 

Som jag sade, det är nu en process som närmar sig domstolens dörr och 

det gör att varken tjänstemän eller politiker går in i den processen.  

Däremot kan man diskutera andra frågor, kanske direktivet och dess rele-

vans och respekten för kulturella och kulturarvsenliga diskussioner. Det finns 

inget juridiskt överhuvudtaget att ta på när det gäller frågorna beträffande 

vårjakten.  

Talmannen  

Följande frågeställare är ltl Harry Jansson, varsågod. 
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Ltl Harry Jansson 

Jag skulle gärna vilja samtala med lantrådet, tack. 

Fru lantrådet, vi har kunnat konstatera, till följd av händelserna runt 

Vårdös före detta skärgårdsstatus och också händelser kopplade till framta-

gande av nya lagtingslagar, att landskapsregeringen förefaller ha svårt att 

kommunicera på rätt sätt med berörda instanser, berörda människor och be-

rörda individer. Förvaltningslagen och även kommunallagen ställer ju krav 

på att man ska ha en kommunikation med dem som berörs. Hur ser lantrådet 

på detta? Som utomstående upplever man att enskilda ministrar arbetar på i 

sina rum och man tycks inte i regeringslägret ha den samfällda synen hur 

man ska göra och vad som är bra för Åland. Besluten kommer lite som en 

överraskning för medministrarna. Hur sen lantrådet på den här situationen?  

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Jag önskar att ltl Jansson talar lite ur skägget och exemplifierar. Min 

generella uppfattning är att vi har ett mycket gott samarbete. Vi diskuterar 

och vi fattar gemensamma beslut. När det tas beslut på enskild föredragning 

så är det ofta förankrat.  

Men jag hör också vad ltl Jansson säger. När det kommer kritik så ska man 

tas en funderare och verkligen tänka efter om man kan göra saker på ett an-

nat sätt. 

Min personliga åsikt är att jag alltid vill prata med folk, jag vill att beslut 

ska vara förankrade. Men många beslut tycker människor inte alltid om. Jag 

kommer ihåg den tidigare näringsministern Karlström som sade att när man 

fattar ett beslut så trodde han att någon skulle bli glad i alla fall, men så är 

inte fallet.  

Det finns olika åsikter. Jag tar åt mig kritiken att man måste försöka för-

ankra och kommunicera utåt. Överlag fungerar samarbetet i landskapsrege-

ringen mycket bra. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, talman! Ja, det gläder mig, men det är inte den bilden vi som utomstå-

ende betraktare får. Det tycks lite gnissla. En skärgårdskommuns förändrade 

status och dess följder borde inte få vara en överraskning för andra ministrar, 

inte heller förstås för regeringsblocket i stort.  

Jag tänker också då på beredingen av olika lagförslag där det inte före-

kommer ett tillräckligt remissförfarande och man hör inte de instanser som 

berörs. Om vi tar exemplet med dagsaktuella nya centrala räddningsmyndig-

het så där har Jomala fortfarande inte kopplats in i hörandet, trots att det 

bara är någon vecka kvar innan remisstiden går ut. Vi kan ta rösträttsrefor-

men där det var en överraskning även för regeringsblocket att förslaget om 

sänkt rösträttsålder strider mot grundlagen. Var finns förhandsdiskussioner-

na? Jag saknar, lantrådet, det så kallade lagrådet, borde inte landskapsrege-

ringen ha det som stöd?  

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Om man för det första tar exemplet Vårdö så tycker jag att vi borde 

ha kommunicerat ut detta till Vårdö kommun. Där kan det finnas fog för 

självkritik. Samtidigt har jag träffat andra skärgårdsbor som stod med mun-

nen öppen och funderade om det faktiskt är på det här viset. Har det varit så 

här? Som vicelantrådet sade så finns likabehandlingsprincipen i beslut. 
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När det gäller en ny brand- och räddningsmyndighet så är den lagstift-

ningen på remiss och där har kommunförbundet ett stort ansvar. Vi hoppas 

att det ska fungera så som det är tänkt. En gemensam brand- och räddnings-

myndighet var också en av de viktiga frågorna som kommunerna själva pe-

kade på; vi vill ha en gemensam brand- och räddningsmyndighet. 

När det gäller rösträttsåldern så är det politik och där fanns det olika åsik-

ter, men det är en sak som är inskriven i regeringsprogrammet och där har vi 

majoritet. Det finns också problematisering i framställningen. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Harry Jansson 

Det är bra att vi är överens om att vårdöborna hade förtjänat bättre respekt. 

När man ändrar status för en skärgårdskommun så tar man en diskussion 

med skärgårdsnämnden tycker jag. Finns det någon fråga där hela skärgår-

den borde vara involverad så är det väl att förändra själva grundförutsätt-

ningar för den status som skärgårdskommuner har haft, vilket egentligen har 

varit en helig sak. Det förvånar mig att man så lättvindigt rubbar på en tradit-

ion. 

När det gäller synen i kommunerna, är lantrådet medveten om att man ute 

i kommunerna diskuterar att regeringen Sjögren behandlar de åländska 

kommunerna precis som regeringen Sipilä behandlar Finland i stort när det 

gäller bl.a. synen på kommunerna. Förstår regeringen Sjögren, lantrådet, att 

det är den diskussionen som pågår? Hur kan man liksom låta ändamålen 

helga medlen? Man tolkar bl.a. grundlagen också här på det sätt som passar 

dess egna syften. 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Jag har inte hört det av någon kommun. Inte en enda kommun har 

ringt till lantrådet. Lantrådet har telefonnumret i telefonkatalogen. Men jag 

har däremot hört att centern har sagt det. Jag har upprepade gånger hört att 

centern vill jämföra regeringen Sipilä med regeringen Sjögren och då är man 

ut på sju famnars vatten. 

Den här regeringen har som ledstjärna att vi ska genomföra reformer, men 

vi ska också vara demokratiska och vi ska diskutera. 

När det gäller grundlagen och självstyrelselagen och det som ltl Harry 

Jansson tog upp som exempel nämligen rösträttslagstiftningen så flyttar vi 

fram positionerna. Vi vill genomföra saker som liberaliserar och modernise-

rar samhället vare sig det handlar om promillegräns eller rösträttsålder. Ska 

vi då låta Finland styra det? Det finns argumentation i lagframställningen 

väldigt tydligt att vi vet att det finns oklarheter. Men ska vi inte prova? Ska vi 

inte tänja gränser? Ska vi inte låta självstyrelsen leva?  

Talmannen 

Tiden är ute! Följande frågeställare är ltl Veronica Thörnroos, varsågod. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Jag vill ställa en fråga till hälso- och sjukvårdsminister Valve. 

Talman! Om man lite tar ut svängarna kan man konstatera att regeringen 

har gjort en historisk händelse. De har stängt ner en avdelning vid Ålands 

hälso- och sjukvård utan att en enda person behöver sluta sin tjänstgöring. 
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De har inte heller minskat på kompetensen, utan alla är bara glada och nöjda 

över det som har hänt. Dessutom så sparar man 600 000 euro. Skulle man 

följa det resonemanget så borde vi väl stänga ner flera avdelningar så skulle vi 

spara väldigt mycket mera pengar och tydligen ändå ha personalen kvar. Nej, 

nog skojat om detta!  

Regeringens agerande när de valde att stänga ner specialavdelningen för 

demenssjuka visar brist på det mesta som hör hemma i en demokratisk värld. 

Jag skulle vilja veta hur ministern ser på det faktum att det är 50 nya fall årli-

gen och 200 inskrivna på minnesmottagningen? Vad avser landskapsrege-

ringen göra för att trygga vården? 

Minister Wille Valve 

Tack vtm Thörnroos. Lagtinget fattar beslut om ramarna för landskapsrege-

ringens verksamheter inklusive ÅHS och andra underlydande myndigheter. 

ÅHS har i sin budgetria tagit ställning till olika medel för att nå målet och de 

har kommit fram till att detta är det som helhetsmässigt skulle påverka verk-

samheten minst, vilket även rapporteras om i dagens Ålandstidning.  

Det innebär också att vi uppnår sparmålen, effekterna är små och samti-

digt används detta som en plattform för att förbättra och förstärka demens-

vården, alltså höja kunskapsnivån gällande geriatrik inom organisationen och 

även utanför organisationen. Vi inför nya teambaserade arbetssätt som också 

kommer att utvärderas av ÅHS styrelse. 

Landskapsregeringen ser med tillförsikt på utvecklingen av demensvården 

på Åland. 

Vtm Veronica Thörnroos 

År 2015 hade vi en speciell avdelning för demenssjuka som knappast tillkom 

av en slump. Avdelningen verkade i tio år för att politiker, de anställda och 

ledningen ansåg att det fanns ett behov av en specialavdelning. År 2015 hade 

vi en specialavdelning för demenssjuka. Vi hade också sex läkartimmar per 

vecka på minnesmottagningen.  

Var har vi nu? Vi har ingen demensavdelning kvar, man har splittrat kom-

petenserna och man har minskat timmarna på minnesmottagningen till fem, 

rent procentuellt sett så är det ganska mycket.  

Hur kan man då stå här i Ålands lagting och säga att man har förbättrat 

vården när man de facto har försämrat den? Det är ju också det som har 

framkommit här i debatten där åtminstone några från regeringspartierna har 

kunnat säga att det kanske inte gjordes tillräckligt noggranna analyser innan 

vi verkställde beslutet. 

Minister Wille Valve 

Vad gäller analyser och uppföljning så vet jag att ÅHS styrelse jobbar med 

den frågan. Man hade möte i fredags och fick då en redogörelse av hur det 

nya arbetssättet verkställs.  

Landskapsregeringen har för övrigt också tillsatt en aktivitetskoordinator, 

Erika Boman, vilket har rapporterats om i media. Hon kommer att ge veten-

skaplig infallsvinkel på hur kunskapskapsnivån inom geriatriken kunde hö-

jas, inte bara inom ÅHS utan också inom de kommunala aktörerna vilket jag 

tror att är väldigt viktigt. 
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Avslutningsvis, demensvården finns kvar på ÅHS. Vtm Thörnroos behöver 

inte bekymra sig till den delen för det finns fortsättningsvis demensvård. Per-

sonalen finns kvar och deras kompetens finns också kvar. 

 

Vtm Veronica Thörnroos 

Vad vtm Thörnroos bekymrar sig om och inte tror jag faktiskt att är min egen 

sak. Jag bekymrad. Jag är bekymrad över det sätt som man har valt att han-

tera det här på. Man har inte gjort några noggranna analyser. Den här rege-

ringen har som första regering infört kvartalsekonomi inom hälso- och sjuk-

vården. Det är anmärkningsvärt, något annat kan man ju inte säga. 

Man sparar 600 000, ingen personal sägs upp och vården förblir kvar. Det 

sunda förnuftet säger att det inte kan vara en fungerande lösning på riktigt 

och det borde också ministern känna till om han har varit kontakt med led-

ningen för ÅHS och diskuterat med dem.  

Minister Wille Valve 

Vtm Thörnroos, landskapsregeringen känner sig nog främmande inför ter-

men kvartalsekonomi med tanke på att det här är ett kunskapsintensivt, ge-

nomtänkt och analyserat arbetet, även alternativen har analyserats väldigt 

noga och ingående. Den här landskapsregeringen, lika som ÅHS styrelse, ba-

serar sina beslut på tillgängliga fakta i så lång utsträckning som det är möj-

ligt.  

Talmannen 

Följande frågeställare är ltl Stephan Toivonen, varsågod. 

Ltl Stephan Toivonen 

Jag vill ställa en fråga till vicelantrådet.  

Herr talman! Fru vicelantrådet, senaste vecka kunde vi i nyhetsflödet se att 

den svenska regeringen motsatte sig att två hamnar i Sverige skulle få använ-

das som arbetsplatser vid byggandet av den nya gasledningen Nord Stream 2. 

Orsaken var att man hade militär närvaro vid de här aktuella hamnarna. Man 

var bland annat rädd för att de ryska marinbåtarna skulle komma in till ham-

narna under byggtiden. Nu planerar de här städerna att få ett skadestånd av 

staten på cirka 15 miljoner euro. Helt uppenbart rör det sig om ganska myck-

et pengar. Gasledningen kommer att byggas och man kommer att söka nya al-

ternativ. 

Då slog det mig att det finns en ö norr Gotland som inte har militär och dit 

ryska militärbåtar inte kan röra sig. Jag undrar om landskapsregeringen har 

funderat på alternativet använda någon hamn här, Långnäs exempelvis? 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Mitt svar är kort; nej, det har vi inte tänkt. 

Ltl Stephan Toivonen 

Det rör sig, som sagt var, om förvånansvärt mycket pengar. 

Vi diskuterade miljöplan osv. i förra veckan av. Den här gasledningen 

kommer att gå ganska nära Åland och är betydligt bättre än de sämsta alter-

nativen. Finns gasen överhuvudtaget med i landskapsregeringens miljöplan?  
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Vicelantrådet Camilla Gunell 

Ja, framförallt så finns det fartyg som idag trafikerar på LNG. Det är en opt-

ion. Det byggs och man ser till att LNG gasen kommer fartygen tillhanda. 

Eventuellt planeras det också flera LNG drivna fartyg, med byggnadsplats i 

Kina.  

Inom ramen för vårt smarta nätverksprojekt och Åland som testområde 

har vi funderingar kring vätgasen som ett alternativ drivmedel. Men att göra 

några påstötar för att få Nord Stream ledningar att gå via Åland eller 

åländska hamnar har inte diskuteras. 

Ltl Stephan Toivonen 

Just detta med fartygen var en sak som slog mig också, vi har ett fartyg och 

ett fartyg beställt som går på gas. Samtliga fartyg som ska gå mellan Estland, 

Helsingfors och Sverige hamnar ju att passera Åland. Ett sätt är kanske t.o.m. 

att ta en extra ledning och leverera gas för alla fartyg. 

När det gäller bilar så slog det mig samma sak, jag är ingen teknisk expert, 

men om vi kan få gas till fartyg så kan vi också få gas till bilarna. Som vi hörde 

i förra veckan så är det också ett stort problem. Kanske det tålas att tänka på? 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Tack, jag har inga fler kommentarer. 

Talmannen 

Följande frågeställare är ltl Bert Häggblom, varsågod. 

Ltl Bert Häggblom 

Jag vill ställa en fråga till minister Asumaa. 

Herr talman! Många föräldrar idag bor i olika kommuner i landskapet. Det 

är ett problem när det gäller vårdnadstvister var barnen ska gå i skola. Ef-

tersom man nu håller på att revidera grundskolelagen så vill jag fråga; kom-

mer det i framtiden att bli möjligt för föräldrarna att placera barnen i den 

kommun de själva vill? Problemet har varit fördelningen av pengarna mellan 

kommunerna idag? 

Minister Tony Asumaa 

Tack, herr talman! Som ltl Häggblom nämnde så pågår revideringen av 

grundskolelagen. Vi har expertgrupper och 31 personer involverade i arbetet. 

Den här frågan finns också med i grupperna. Exakta detaljer om just den frå-

gan, att kunna placera barn i vilken kommun som helst, kan jag inte i det här 

skedet svara på. 

Ltl Bert Häggblom 

Herr talman! Det skulle vara intressant att veta ministerns egen uppfattning. 

Landskapsregeringen måste väl ha någon uppfattning om detta? Det här är 

ett ganska stort problem i landskapet idag.  

Den andra frågan är; finns det ett intresse från landskapsregeringen, obe-

roende av om föräldrarna bor ihop eller inte i samma eller olika kommuner, 

att man skulle ha rätt att välja kommun för skolgång för sina barn? Det var 

ett tillägg till den första frågan som jag hade. 
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Minister Tony Asumaa 

Tack, herr talman! Arbetsgruppernas arbete när det gäller revideringen av 

grundskolelagen ska vara färdig under 2017. 

Redan idag finns det faktiskt en möjlighet att placera barn i skola i annan 

kommun och där hemkommunen står för ersättning. Den möjligheten finns 

ju redan idag för föräldrar att göra. Den möjligheten utnyttjas i någon mån av 

vissa. 

Ltl Bert Häggblom 

Tack, herr talman! Problemet är att vissa kommuner inte har tillåtit det här, 

eftersom det är den kommun där föräldern bor som är skyldig att betala och 

då har kommunen inte varit intresserad. Kommer man lagstiftningsmässigt 

att se till att dessa hinder försvinner? En kommun ska inte få vetorätt när det 

gäller var en förälder väljer att barnet ska gå i skolan. 

Minister Tony Asumaa 

Tack, herr talman! Vad gäller barn så måste vi alltid se till barnens bästa. De 

lagliga hinder som finns för att förhindra det så behöver vi givetvis se över. 

Idag finns den möjligheten och kommunerna betalar, eventuellt finns det 

kommuner som inte betalar, men jag känner inte till sådana fall. Jag känner 

åtminstone till sådana kommuner som betalar för sig för att kunna placera 

barn i den omgivning och den miljö som krävs just då.  

Givetvis är det en jätteviktig fråga. Jag ska notera den och också se till att 

frågan behandlas i de grupper som ser över lagliga hinder för att det inte ska 

gå illa för barn, sådana hinder ska vi inte ha på Åland. 

Talmannen 

Följande frågeställare är ltl Lars Häggblom, varsågod. 

Ltl Lars Häggblom 

Jag vill ställa en fråga till minister Valve. 

Tack, talman! Jag har lite frågor om KST. Det har diskuterats mycket. Det 

har diskuterats om norra Ålands KST, södra Ålands KST och man har disku-

terat ett KST. Nu senast diskuterade kommunförbundet och Mariehamn att 

det skulle bli ett KST. Man har diskuterat att spjälka upp Ålands omsorgsför-

bund. Vad är det egentligen som gäller idag? 

Minister Wille Valve 

Tack, ltl Häggblom. Det som gäller är KST-lagen som förra den landskapsre-

geringen och lagtinget antog. Det är utifrån de ramarna som uppställs där 

som vi jobbar. Det står att landskapsregeringen ska bistå i processen, vilket 

landskapsregeringen gör genom att vi finansierar en koordinator vid kom-

munförbundet som jobbar med reformen. I klartext så jobbar Ålands kom-

munförbund med KST 1 för tillfället. Om vi går in i det s.k. tvångsskedet, KST 

2, så står det i landskapsregeringens beslut om beviljande av medel, att dessa 

medel också kan användas för att förverkliga KST 2. 

Precis så som ledamoten påpekade har debatten varit intensiv. Jag har 

personligen närvarat på dels södra Ålands möte och dels på Ålands kommun-

förbunds ombudsmannastämma, senast på norra Ålands kommuners presi-

dier.  

Flera olika modeller framförs, vilket är bra i sig. Det är positivt att det finns 

en dynamik, att det kommer fram nya modeller och att man testar hur det 
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här kan fungera. Det som kanske är den största intellektuella stötestenen för 

tillfället handlar just om omsorgsförbundet, eftersom det framgår av de 

lagändringar som sätts i kraft, både för KST 1 och KST 2, att den verksamhet 

som Ålands omsorgsförbund idag handhar ska skötas av KST organisationen 

oberoende av om det är KST 1 eller KST 2. Så där finns en hel del tankar ännu 

kring dessa modeller.  

Landskapsregeringen har med jämna mellanrum fått frågor kring hur man 

ska se på detta. Senast publicerade landskapsregeringen ett dokument som 

klargjorde ansvarsfördelningen mellan KST-områdena och primärkommu-

nerna, alltså de som kvarstår.  

Ltl Lars Häggblom 

Tack, talman! Har det någonsin varit aktuellt att lagstifta om att lägga KST 

under ÅHS? 

Minister Wille Valve 

Det har inte kommit till den här ministerns kännedom i sådana fall. Linjen 

har varit att den här lagen ska förverkligas.  

Talmannen 

Nästa frågeställare är ltl Jörgen Pettersson, varsågod. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Jag vill ställa en fråga till lantrådet.  

Talman! Som vi känner till så blåser det allt bistrare vindar i vårt Finland i 

dagens läge. Vårdreformer pågår, det diskuteras misstroende mot regeringen 

och det blir allt svårare att verka som svenskspråkig. Det här har fått en del 

oväntade effekter. De som är mest drivna av s.k. humanism här i världen har 

genom olika vägar kontaktat mig i den meningen att det blir allt svårare att 

bedriva internationell rörelse från Finland när Finland uppfattas alltmer till-

knäppt.  

På lite olika sätt har jag nu nåtts av besked från Rovaniemi att en stor och 

fryntlig man med vitt skägg söker en ny verksamhetsort någonstans i världen. 

Hur är landskapsregeringens beredskap att hysa jultomten framöver?  

Lantrådet Katrin Sjögren 

Nu blir jag mållös, men även en blind höna kan hitta ett korn.  

Faktum är att landskapsregeringen redan under en lägre tid och strikt kon-

fidentiellt har undersökt nämnda spår. Hela regeringen och samtliga avdel-

ningar är involverade. Vi tittar på näringsrätt, planeringsfrågor, finansiering, 

etableringsstöd, skärgårdstrafik och annan infrastuktur. Det faller faktiskt 

som hand i handske för landskapsregeringens målsättning att utveckla de 

kreativa näringarna. Det är en kraftsamling lite inför chipsfabriken i Ha-

raldsby. Tomten kan hitta en fristad och bosätta sig på Åland. Det är ett spår 

som faller sig helt och fullständigt naturligt.   

Det blåser kalla och isande vindar i republiken Finland. Trots att det är 

tomtens och nissarnas naturliga habitat så pratar vi nu om själsliga och 

medmänskliga kalla och isande vindar, vilket ju går fullständigt tvärtemot ju-

len och tomtens budskap som är värme, omtänksamhet och kärlek för alla. 
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Ltl Jörgen Pettersson 

Tack, talman! Det gläder mig mycket att se att man har varit offensiv i just 

den här frågan som faktiskt bär internationell allra högst kaliber. Alla vet att 

om det är någon som vill folk gott så är det just vår kära Santa Claus och när 

det blåser kallt så måste man ställa upp. Har man rent av kommit så långt att 

man diskuterar en placeringsort? Som vi vet så är sådana saker ganska käns-

liga när det gäller Åland och man borde hitta ett sätt där man kan vara säker 

på att nämnda man, tillsammans med sin stab, verkligen känner sig hemma. 

Det ska dels vara en internationell miljö, det måste finnas gott om förbindel-

ser och man måste också se till att det finns en viss säkerhet. Det finns ju 

dock en liten hotbild.  

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Också där så är centern och oppositionen på hugget. Landskapsrege-

ringen har rekognoserat och varit på inspektion tillsammans med utsända 

nissar. Flera durabla ställen har vi tittat på och faktiskt då på Föglö. Det fanns 

en plats som stack ut genom sin behövliga avskildhet, praktiskhet och stor-

slagna skönhet. Där finns fri sikt åt alla håll, det går med lätthet att landa där 

med renar och en stor släde och blir det isvinter så blir det fantastiskt. Det är 

Klåvskärsarkipelagen, men nu är den inte i åländska händer. Jag tänkte att vi 

kunde hävda självstyrelsen och tvångsinlösa den. Vi vet att landskapets kassa 

är ytterst skral, men PAF-medel kan ju användas till välgörande ändamål. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Tack, talman! Det gläder mig även om just tvångsinlösen inte riktigt passar in 

i min bild. Vi har ju möjlighet att lyfta en landskapsskatt som man kunde 

döpa till en klappskatt istället för en plattskatt. Jag tror att man mycket väl 

kunde sätta på 10-20 procentenheter. Jag tror att folk skulle inse vikten av att 

detta verkligen skulle gå vägen. 

Djurhållningen kan förstås bli svår. Vi vet att Föglö skärgård är inget oävet 

alternativ, där finns ju gott om älgar och alla vet att de behöver man tvätta så 

blir de renar.     

Lantrådet Katrin Sjögren 

Föglö är förstås tomtens naturliga och självklara hem. Självaste Haddom 

Sundblom som har ritat tomtarnas tomte, sinnebilden för vår egen tomte, så 

där säger rykten att förebilden för Haddoms Sundbloms tomte var en fiskar-

bonde från Bråttö.  

Dessutom finns det flera tecken som talar för Petterssons och min och 

landskapsregeringens gemensamma tes. Julen firas ju inte bara som en kvar-

leva från vikingarnas midvinterblot utan det är ju även till åminnelse av Kristi 

födelse och en riktig mångkulturell högtid. Själva sinnebilden av Kristus, 

Head of Christ, är också ritad av en Föglö son, Verner Salman, med rötter i 

Bråttö. Jag vill ju inte gå så långt så att jag påstår att Betlehem låg i Föglö, 

men kristusbilden har definitivtrötter i Föglö.  

Frågestunden slutar 

Med denna positiva julsaga förklarar jag härmed frågestunden avslutad.  

Plenum hålls idag klockan 14.00. 
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Plenum börjar 

Upprop. 28 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamoten Fredrik Fredlund anmäler om ledighet från dagens plenum på 

grund av sjukdom. Antecknas. 

Andra behandling 

1 Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ändringen av 1998 års protokoll 

till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långli-

vade organiska föreningar  

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 4/2016-2017 
Landskapsregeringens yttrande RP 1/2016-2017-s 
Republikens presidents framställning RP 1/2016-2017 
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Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till 

förslaget i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Förslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Kan lagtinget enhäl-

ligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat 

sitt bifall till förslaget. 

Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i 

enda behandling godkänt motiveringen. 

Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Andra behandling 

2 Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ändringen i 1998 års protokoll till 

1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende 

tungmetaller 

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 5/2016-2017 
Landskapsregeringens yttrande RP 2/2016-2017-s 
Republikens presidents framställning RP 2/2016-2017 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Förslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Kan lagtinget enhäl-

ligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat 

sitt bifall till förslaget. 

Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i 

enda behandling godkänt motiveringen. 

Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Andra behandling 

3 Godkännande av Parisavtalet 

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 6/2016-2017 
Landskapsregeringens yttrande RP 4/2016-2017-s 
Republikens presidents framställning RP 4/2016-2017 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Förslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Kan lagtinget enhäl-

ligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat 

sitt bifall till förslaget. 

Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i 

enda behandling godkänt motiveringen. 

Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Andra behandling 

4 Vattenfarkoster 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 6/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 15a/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 15/2015-2016 

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. 
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Föreläggs förslaget till landskapslag om vattenfarkoster för antagande i andra behand-

ling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets 

andra behandling är avslutad. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstift-

ning om säkerhet och utsläppskrav för antagande i andra behandling. Begärs ordet? 

Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är 

avslutad. 

Talmannen konstaterar att det andra lagförslaget gällande en ändring av ordningslagen 

drogs tillbaka genom det kompletterande lagförslaget varför lagen inte upptas till be-

handling. 

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

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. 

Ärendet är slutbehandlat. 

Andra behandling 

5 Ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om bostadsbidrag 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 6/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 8/2016-2017 

I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

den första behandlingen eller förkasta förslaget. 

Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag 

föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet? 

Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är 

avslutad.  

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

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. 

Ärendet är slutbehandlat. 

Fortsatt enda behandling 

6 Förslag till budget för landskapet Åland 2017 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 5/2016-2017 
Landskapsregeringen budgetförslag BF 1/2016-2017 
BM 1-48/2016-2017 

Diskussionen förklarades avslutad vid plenum den 15 december 2016. 

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs först avsnittet VERKSAM-

HET, därefter avsnitten ÖVERFÖRINGAR, SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA 

POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER samt slutligen INVESTERINGAR, LÅN 

OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR. 

Avsnitten föreläggs enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar. Där änd-

ringsförslag inte aviserats föreläggs dock avsnitten eller avdelningarna i deras helhet. 

Sedan föreläggs betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan 

förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Först föreläggs avsnittet VERKSAMHET enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmo-

tiveringar. 
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Föreläggs avd.1 LAGTINGET i sin helhet. Godkänd. 

Föreläggs avd.2 LANDSKAPSREGERINGEN och REGERINGSKANSLIET   

kapitel för kapitel 

Föreläggs kap 200  LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER. 

Godkänt. 

Föreläggs kap 210  REGERINGSKANSLIET. Begärs ordet? 

Ltl Brage Eklund 

Tack, herr talman! Jag föreslår att anslaget under moment 21010 Regerings-

kansliet, verksamhet höjs med 50 000 euro i enlighet med budgetmotion 

13/2016-2017. 

Talmannen 

Begärs ytterligare ordet? 

Ltl Stephan Toivonen 

Herr talman! Jag understöder. 

Talmannen 

Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Stephan Toivonen, har föreslagit att anslaget under 

moment 21010 Regeringskansliet, verksamhet ökas med 50 000 i enlighet med bud-

getmotion 13/2016-2017. 

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. 

Omröstning kommer att verkställas. 

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfat-

tar ltl Eklunds 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 godkänt utskottets betänkande. 

Föreläggs kap 215 KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET. Godkänt. 

Föreläggs kap 220 FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN. Godkänt. 

Föreläggs kap 225 FRÄMJANDE AV INTEGRATION. Godkänt. 

Föreläggs kap 230 LAGTINGSVAL. Godkänt. 

Föreläggs kap 240 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET. Godkänt. 

Föreläggs kap 250 PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ. Godkänt. 

Föreläggs kap 252 SERVICEVERKSAMHET. Godkänt. 

Föreläggs kap 260 LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER  

OCH UTGIFTER. Godkänt. 

Föreläggs kap 265 KONSUMENTSKYDD. Godkänt. 

Föreläggs kap 270 RADIO- OCH TV-VERKSAMHET. Godkänt.  

Föreläggs kap 280 LAGBEREDNINGEN. Godkänt. 

Föreläggs avd. 3 FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i dess  

helhet. Godkänt. 

Föreläggs avd.4 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE kapitel för kapitel. 



  

  783 

Föreläggs kap 400  ALLMÄN FÖRVALTNING. Godkänt. 

Föreläggs kap 410  ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER. Godkänt. 

Föreläggs kap 420  ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER. Godkänt. 

Föreläggs kap 430  ALLMÄN MILJÖVÅRD. Godkänt. 

Föreläggs kap 440  NATURVÅRD. Godkänt. 

Föreläggs kap 450  VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD. Begärs ordet? 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman. Jag föreslår att anslaget under moment 45000 Vattenförsörj-

ning och vattenvård ökas med 100 000 euro med den motivering som fram-

går av budgetmotion nr 24/2016-2017. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Jag understöder ltl Runar Karlssons förslag. 

Talmannen 

Ltl Runar Karlsson, understödd av vtm Thörnroos, har föreslagit att anslaget under 

moment 45000 Vattenförsörjning och vattenvård ökas med 100 000 euro med den mo-

tivering som framgår av budgetmotion nr 24/2016-2017. 

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. 

Omröstning kommer att verkställas. 

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfat-

tar ltl Karlssons 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 godkänt utskottets betänkande. 

Föreläggs kap 460  AVFALLSHANTERING. Godkänt. 

Föreläggs kap 470  MILJÖHÄLSOVÅRD. Godkänt. 

Föreläggs avd.5 UTBILDNINGS- OCH KULTUR-AVDELNINGENS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE i dess helhet. Godkänt. 

Föreläggs avd. 6  NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i dess 

helhet. Godkänt. 

Föreläggs avd. 7  INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

kapitel för kapitel. 

Föreläggs kap 700  ALLMÄN FÖRVALTNING. Godkänt. 

Föreläggs kap 710  PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET. Godkänt. 

Föreläggs kap 720  ELSÄKERHET OCH ENERGI. Begärs ordet? 

Ltl Jörgen Pettersson 

Herr talman. Jag föreslår att det andra stycket i betänkandets detaljmo-

tivering under kapitel 720 Elsäkerhet och energi, verksamhet ersätts med föl-

jande text som framgår av vtm Veronica Thörnroos reservation till betänkan-

det: ”Utskottet har erfarit att landskapsregeringen avser att medverka till att 

öka andelen förnyelsebar energiproduktion och ökad energieffektivitet inom 

ramen för landskapets hållbarhetsarbete. Målsättningen med ett nytt system 

ska vara att möjliggöra för samtliga producenter av förnyelsebar energi, både 
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privatpersoner och företag, att åtnjuta likvärdiga och rättvisa produktions-

stöd oberoende av produktionskälla.” 

Ltl Britt Lundberg  

Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Pettersson förslag.  

Talmannen 

Ltl Pettersson, understödd av ltl Lundberg har föreslagit att det andra stycket i betän-

kandets detaljmotivering under kapitel 720 Elsäkerhet och energi, verksamhet ersätts 

den text som framgår av vtm Veronica Thörnroos reservation till betänkandet.  

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. 

Omröstning kommer att verkställas. 

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfat-

tar ltl Petterssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkän-

nas? Godkänd.  

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

Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande. 

Föreläggs kap 740  ÅLANDSTRAFIKEN. Godkänt. 

Föreläggs kap 745  OLJESKYDD. Godkänt. 

Föreläggs kap 750  KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK. Godkänt. 

Föreläggs kap 760  KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING. Godkänt. 

Föreläggs avd. FRISTÅENDE ENHETER samt MYNDIGHETER kapitel för  

kapitel. 

Föreläggs kap 820  ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ. Godkänt. 

Föreläggs kap 822  DATAINSPEKTIONEN. Godkänt. 

Föreläggs kap 823  ÅLANDS ENERGIMYNDIGHET. Godkänt. 

Föreläggs kap 825  ÅLANDS POLISMYNDIGHET. Godkänt. 

Föreläggs kap 826  ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET. Godkänt. 

Föreläggs kap 827  LOTTERIINSPEKTIONEN. Godkänt. 

Föreläggs kap 840  ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Begärs ordet? 

Vtm Veronica Thörnroos 

Talman! Jag föreslår att texten under moment 84000 Ålands- hälso- och 

sjukvård, verksamhet ersätts med följande text som framgår av min reservat-

ion till betänkandet: ”Under år 2017 görs en utredning kring hur demens-

sjukvården på Åland kan effektiveras. Utredningen bör ha ett starkt klient- 

och patientfokus och involvera alla berörda aktörer i vårdkedjan såsom 

kommunerna och tredje sektorn. Vidare bör konsekvenserna av stängningen 

av specialavdelningen för demenssjuka analyseras både ur patient- och vård-

perspektiv.”. 

Talman! Jag vill också avisera redan nu att jag önskar en öppen omröstning.  

Ltl Roger Nordlund 

Jag ber att få understöda vtm Thörnroos förslag och jag understöder även en 

öppen omröstning.  
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Talmannen 

Vtm Thörnroos, understödd av ltl Nordlund, har föreslagit att texten under moment 

84000 Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet ersätts med den text som framgår av 

vtm Thörnroos reservation till betänkandet. 

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. 

Omröstning kommer att verkställas. 

Vtm Thörnroos har, understödd av ltl Nordlund begärt en öppen omröstning. 

Öppen omröstning kommer att ske. 

Jag ber lagtingsledamöterna John Holmberg och Sara Kemetter att biträda vid omröst-

ningen. 

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfat-

tar vtm Thörnroos ändringsförslag röstar nej.  

Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.  

Upprop. 

Omröstningen har resulterat i 17 ja-röster, 11 nej-röster och 2 ledamöter var frånva-

rande.  

Majoritet för ja. Lagtinget har omfattats finans- och näringsutskottets betänkande. 

Föreläggs kap 848 ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET. Begärs or-

det? 

Vtm Veronica Thörnroos 

Herr talman. Jag föreslår att texten i betänkandets detaljmotivering under 

kapitel 848 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet ersätts 

med följande text som framgår av min reservation till betänkandet: ”Av bud-

getförslaget framgår att en tjänst som social- och hälsovårdsinspektör hålls 

vakant under år 2017. Detta är inte förenligt med myndighetens arbetsbelast-

ning med beaktande av de lagstagade övervakningsuppgifter som påförts 

myndigheten.” 

Ltl Harry Jansson 

Jag ber att få understöda vtm Thörnroos förslag. 

Talmannen 

Vtm Thörnroos, understödd av ltl Jansson, har föreslagit att texten i betänkandets de-

taljmotivering under kapitel 848 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet 

ersätts med den text som framgår av vtm Thörnros reservation till betänkandet:  

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. 

Omröstning kommer att verkställas. 

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfat-

tar vtm Thörnroos ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkän-

nas? Godkänd.  

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

Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande. 

Föreläggs kap 850  HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND. Godkänt. 

Föreläggs kap 851  ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA. Godkänt. 

Föreläggs kap 852  ÅLANDS MUSIKINSTITUT. Godkänt. 
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Föreläggs kap 855  ÅLANDS GYMNASIUM. Godkänt. 

Föreläggs kap 856  ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM. Godkänt. 

Föreläggs kap 860  ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE- 

MYNDIGHET. Godkänt. 

Föreläggs kap 865  ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP. Godkänt. 

Föreläggs kap 870  MOTORFORDONSBYRÅN. Godkänt. 

Föreläggs kap 871  REDERIVERKSAMHET. Godkänt. 

Föreläggs kap 872  VÄGUNDERHÅLLSVERKSAMHET Begärs ordet? 

Vtm Veronica Thörnroos 

Talman. Jag föreslår att ett nytt stycke införs under moment 87200 vägun-

derhållsenheten, verksamhet i utskottets betänkande som ersätter nuvarande 

text med följande lydelse som framgår av min reservation till betänkandet: ”I 

syfte att bibehålla servicenivån, men till en lägre kostnad, inleds omgående 

arbetet med att konkurrensutsätta drift och underhåll av det allmänna vägnä-

tet.” 

Jag aviserar att jag önskar öppen omröstning.  

Ltl Bert Häggblom 

Talman! Jag understöder förslag och även öppen omröstningen. 

Talmannen 

Vtm Thörnroos, understödd av ltl Bert Häggblom, har föreslagit att ett nytt stycke in-

förs under moment 87200 vägunderhållsenheten, verksamhet i utskottets betänkande 

som ersätter nuvarande text med den lydelse som framgår av reservationen till betän-

kandet.  

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. 

Omröstning kommer att verkställas. 

Vtm Thörnroos har, understödd av ltl Bert Häggblom, begärt en öppen omröstning. 

Öppen omröstning kommer att ske. 

Jag ber lagtingsledamöterna Britt Lundberg och Roger Eriksson att biträda vid omröst-

ningen. 

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfat-

tar vtm Thörnroos ändringsförslag röstar nej.  

Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.  

Upprop. 

Omröstningen har resulterat i 17 ja-röster, 11 nej-röster och 2 ledamöter var frånva-

rande.  

Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande. 

Föreläggs kap 873  VERKSTAD OCH LAGER. Godkänt. 

Därmed var avsnittet VERKSAMHET behandlat. 

Föreläggs avsnittet  ÖVERFÖRINGAR 

Föreläggs avd.1 LAGTINGET i dess helhet. Godkänt. 

Föreläggs avd.2 LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET 

i dess helhet. Godkänt. 
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Föreläggs avd. 3  FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för 

kapitel. 

Föreläggs kap 330  ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA. Godkänt. 

Föreläggs kap 340 SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR.  

Godkänt. 

Föreläggs kap 350 PENNINGAUTOMATMEDEL. Begärs ordet? 

Ltl Stephan Toivonen 

Tack, herr talman! I helgen kunde vi se att talmannen skickade ett julkort. 

Talmannen 

Ingen debatt, enbart förslag! 

Ltl Stephan Toivonen 

Så här under julveckan borde man vara lite snällare.  

Men hur som helst så har vi här en möjlighet att skänka 700 000 till Syrien 

om vi så vill. 

Jag föreslår att motiveringen under moment 35000 Penningautomatmedel 

(R), överföringar ändras så att av de medel som ställs till landskapsregering-

ens disposition under momentet reserveras 700 000 euro för hjälp till flyk-

tinghjälp i Mellanöstern. 

Ltl Bert Häggblom 

Talman! Jag ber att få understöda förslaget. 

Ltl Stephan Toivonen 

Jag föreslår öppen omröstning. 

Talmannen 

Vinner förslaget om öppen omröstning understöd? Inget understöd. 

Ltl Toivonen, understödd av ltl Bert Häggblom, har föreslagit att motiveringen under 

moment 35000 Penningautomatmedel (R), överföringar ändras så att av de medel som 

ställs till landskapsregeringens disposition under momentet reserveras 700 000 euro 

för hjälp till flyktinghjälp i Mellanöstern. 

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. 

Omröstning kommer att verkställas. 

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfat-

tar ltl Toivonens 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 godkänt utskottets betänkande. 

Föreläggs avd.4  SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOM-

RÅDE i dess helhet. Godkänd. 

Föreläggs avd.5  UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE i dess helhet. Godkänt. 

Föreläggs avd.6  NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel 

för kapitel. 

Föreläggs kap 610  NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE. Godkänt. 
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Föreläggs kap 615 FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION. Begärs ordet?  

Ltl Stephan Toivonen 

Herr talman. Jag föreslår att motiveringen under moment 61500 Främjande 

av livsmedelsproduktion (R) får följande tillägg: ”Aktörerna inom livsmedels-

branschen bör kompenseras för de negativa effekterna av sanktionerna 

gentemot Ryssland.” 

Talmannen 

Vinner förslaget understöd? 

Eftersom förslaget inte vunnit understöd tas det inte upp till behandling.  

Kap 615 FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION är därmed godkänt. 

Begärs ytterligare ordet? 

Ltl Jörgen Pettersson 

Talman! Jag föreslår att andra stycket i motiveringen under kapitel 615 

Främjande av livsmedelsproduktion under betänkandets detaljmotivering, 

verksamhet får följande lydelse vilken också framgår av vtm Veronica Thörn-

roos reservation till betänkandet: ”Utskottet noterar att allt fler konsumenter 

efterfrågar ekologiska produkter vilket passar väl in i det åländska varumär-

ket och hållbarhetsarbetet. Av det skälet genomför landskapsregeringen en 

översyn av det rådande LBU-programmet för att möta efterfrågan på ekolo-

giska livsmedel.” 

Jag aviserar samtidigt öppen omröstning.  

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Jag understöder förslaget och tillika även öppen omröstning.  

Talmannen 

Ltl Pettersson, understödd av ltl Karlsson, har föreslagit att andra stycket i motivering-

en under kapitel 615 Främjande av livsmedelsproduktion under betänkandets detaljmo-

tivering, verksamhet får den lydelse vilken också framgår av vtm Veronica Thörnroos 

reservation till betänkandet. 

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. 

Omröstning kommer att verkställas. 

Ltl Pettersson har, understödd av ltl Karlsson, begärt en öppen omröstning. 

Öppen omröstning kommer att ske. 

Jag ber lagtingsledamöterna Sara Kemetter och Mikael Lindholm att biträda vid om-

röstningen. 

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfat-

tar ltl Pettersson ändringsförslag röstar nej.  

Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.  

Upprop. 

Omröstningen har resulterat i 18 ja-röster, 9 nej-röster, 1 ledamot avstod och 2 ledamö-

ter var frånvarande.  

Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande. 

Föreläggs kap 621  EUROPEISKA UNIONEN - ERUF OCH ESF, 2016 - 2020.  
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Godkänt. 

Föreläggs kap 623 EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS 

UTVECKLING, EJFLU, 2014 - 2020. Godkänt. 

Föreläggs kap 625  EUROPEISKA UNIONEN - EUROPEISKA HAVS-OCH FISKERI-

FONDEN, EHFF, 2014 - 2020. Godkänt. 

Föreläggs kap 631  EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGS-

FONDEN, 2007 - 2013. Godkänt. 

Föreläggs kap 633  EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS 

UTVECKLING, 2007 - 2013. Godkänt. 

Föreläggs kap 635  EUROPEISKA UNIONEN – STRUKTURPROGRAM FÖR  

FISKERISEKTORN, 2007 - 2013. Godkänt. 

Föreläggs kap 640  FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET. Godkänt. 

Föreläggs kap 650  JAKT- OCH VILTVÅRD. Godkänt. 

Föreläggs kap 670  FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN. Godkänt. 

Föreläggs avd. 7 INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

kapitel för kapitel. 

Föreläggs kap 715  FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION. Godkänt. 

Föreläggs kap 720  ELSÄKERHET OCH ENERGI. Begärs ordet? 

Ltl Stephan Toivonen 

Herr talman! Jag föreslår att första meningen i detaljmotiveringen under 

moment 72010 Produktionsbaserad ersättning, vindkraft (RF), överföringar i 

utskottets betänkande får följande lydelse: ”Föreslås ett anslag om 275 000 

euro för produktionsbaserad vindkraftsersättning under år 2017.” 

Talmannen 

Vinner förslaget understöd? 

Eftersom förslaget inte vunnit understöd tas det inte upp till behandling. 

Kap 720 ELSÄKERHET OCH ENERGI är därmed godkänt. 

Föreläggs kap 747  ÖVRIG TRAFIK. Godkänt. 

Föreläggs kap 751  KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK. Godkänt. 

Föreläggs kap 760  KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING. Godkänt. 

Föreläggs 80-88  FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER. 

Godkända. 

Därmed var ÖVERFÖRINGARNA behandlade. 

Föreläggs  SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH  

RESULTATRÄKNINGSPOSTER kapitel för kapitel. 

Föreläggs kap 890  SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR. Godkänt. 

Föreläggs kap 892  FINANSIELLA POSTER Begärs ordet? 

Ltl Brage Eklund 

Herr talman. Jag föreslår att intäkterna ökas med 1 000 000 euro under 

moment 89230 Landskapets fastighetsverk och att motiveringen får följande 
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lydelse: ”Fastighetsverket ges fullmakt att avyttra de fastigheter som överläts 

från staten år 2015.” 

Ltl Bert Häggblom 

Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Eklunds förslag.  

Ltl Runar Karlsson 

Jag ber att få understöda ltl förslag.  

Talmannen 

Ltl Eklund, understödd av ltl Bert Häggblom och ltl Karlsson har föreslagit att intäkter-

na ökas med 1 000 000 euro under moment 89230 Landskapets fastighetsverk och att 

motiveringen får följande lydelse: ”Fastighetsverket ges fullmakt att avyttra de fastig-

heter som överläts från staten år 2015.” 

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. 

Omröstning kommer att verkställas. 

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfat-

tar ltl Eklunds 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 godkänt utskottets betänkande. 

Föreläggs kap 893  AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR. Godkänt. 

Föreläggs investeringar, Lån och Övriga finansinvesteringar enligt avdelningar och ka-

pitel. 

Föreläggs avd. 1 LAGTINGET i sin helhet. Godkänd. 

Föreläggs avd.3  Finansavdelningens förvaltningsområde kapitel för kapitel. 

Föreläggs kap 9340 SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR 

Begärs ordet? 

Ltl Stephan Toivonen 

Herr talman. Jag föreslår att anslaget under moment 934000 Övriga finans-

investeringar under avsnittet investeringar, lån och övriga finansinvestering-

ar stryks helt och hållet. 

Talmannen 

Vinner förslaget understöd?  

Eftersom förslaget inte vunnit understöd tas det inte upp till behandling. 

Kap 9340 SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR är därmed god-

känt. 

Föreläggs kap 9350  PENNINGAUTOMATMEDEL. Godkänt. 

Föreläggs kap 9390  GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER. Godkänt. 

Föreläggs avd.4  SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE kapitel för kapitel. 

Föreläggs kap 9440  NATURVÅRD Begärs ordet? 
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Ltl Brage Eklund 

Herr talman! Jag föreslår att anslaget under moment 944000 Anskaffning av 

områden för naturskyddsändamål (R) sänks med 169 000 euro och att mo-

mentets motivering får följande lydelse ”Anslaget får endast användas till in-

trångsersättningar för markägare.” 

Vtm Veronica Thörnroos 

Talman! Jag ber att få understöda ltl Eklunds förslag. 

Talmannen 

Ltl Eklund, understödd av vtm Thörnroos har föreslagit att anslaget under moment 

944000 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R) sänks med 169 000 euro 

och att momentets motivering får följande lydelse ”Anslaget får endast användas till in-

trångsersättningar för markägare.” 

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. 

Omröstning kommer att verkställas. 

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfat-

tar ltl Eklunds 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 godkänt utskottets betänkande. 

Föreläggs avd.5  UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE i sin helhet. Godkänd. 

Föreläggs avd.6 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i sin hel-

het. Godkänd. 

Föreläggs avd.7 INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

kapitel för kapitel. 

Föreläggs kap 9745  OLJESKYDD. Godkänt. 

Föreläggs kap 9750  KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK. Godkänt. 

Föreläggs kap 9760 KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING. Begärs ordet? 

Vtm Veronica Thörnroos 

Talman! Jag föreslår att texten i första till och med fjärde stycket i moti-

veringen under moment 976000 Infrastrukturinvesteringar (R) utgår och er-

sätts med följande stycke: ”Landskapsregeringen presenterar en helhetsplan 

gällande kortrutten för östra och västra Föglö, innefattande trafiklogistik, 

placering av broar och hamnar, vägdragningar och finansering för lagtinget 

innan beslut om i kortruttsprojektet ingående delprojekt kan fattas och verk-

ställas. Landskapsregeringen går vidare med infrastrukturprojektet bro över 

Prästösund samt säkerställer att trafiken på Sottunga möjliggör smidigt re-

sande i både österled och västerled.” 

Ltl Mikael Lindholm 

Jag understöder vtm Thörnroos förslag.  

Ltl Jörgen Pettersson 

Jag förslår öppen omröstning. 
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Ltl Harry Jansson 

Jag stöder förslaget till öppen omröstning, talman. 

Talmannen 

Vtm Thörnroos har, understödd av ltl Mikael Lindholm, föreslagit att texten i första till 

och med fjärde stycket i motiveringen under moment 976000 Infrastrukturinvestering-

ar (R) utgår och ersätts med den text som finns i vtm Thörnroos reservation till betän-

kandet. 

 Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. 

Omröstning kommer att verkställas. 

Ltl Pettersson har, understödd av ltl Jansson, begärt en öppen omröstning. 

Öppen omröstning kommer att ske. 

Jag ber lagtingsledamöterna Söderlund och Lars Häggblom att biträda vid omröstning-

en. 

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfat-

tar vtm Thörnroos ändringsförslag röstar nej.  

Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.  

Upprop. 

Omröstningen har resulterat i 17 ja-röster, 8 nej-röster, 3 ledamöter avstod och 2 leda-

möter var frånvarande.  

Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande. 

Föreläggs 80-88  FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER. Godkända. 

Därmed är hela 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. 

Talmannen föreslår att den allmänna motiveringen föredras enligt mellanrubrikerna i 

betänkandet och att ändringsförslagen framläggs under respektive rubrik. Önskar en 

ledamot framföra förslag under en ny mellanrubrik som inte ingår i betänkandet ska 

sådana förslag framföras efter behandlingen av de rubriker som ingår i betänkandet. 

Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Föredras rubriken Ekonomisk översikt. Godkänd. 

Föredras rubriken Självstyrelseutveckling. Godkänd. 

Föredras rubriken Landskapets ekonomi. Begärs ordet? 

Ltl Harry Jansson 

Om jag avviker från dagens manus så föreslår jag, herr talman, att nästsista 

stycket i betänkandets allmänna motivering under rubriken ”Landskapets 

ekonomi” utgår och ersätts av följande text: ”Utskottet konstaterar att inve-

steringsreserveringen om 18 miljoner euro inte uppfyller bokföringstekniska 

http://www.lagtinget.ax/arenden/BF%201%7C2016-2017/betankande-fran-finans-och-naringsutskottet-fnu-5-2016-2017-46172#link_7
http://www.lagtinget.ax/arenden/BF%201%7C2016-2017/betankande-fran-finans-och-naringsutskottet-fnu-5-2016-2017-46172#link_8
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regler varför reserveringen upplöses och flyttas över till eget kapital och han-

teras i enlighet med finansförvaltningslagen.” 

Jag föreslår också öppen omröstning.  

Ltl Britt Lundberg  

Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Harry Jansson och även öppen om-

röstning. 

Talmannen 

Ltl Harry Jansson, understödd av ltl Lundberg, har föreslagit att nästsista stycket i be-

tänkandets allmänna motivering under rubriken ”Landskapets ekonomi” utgår och er-

sätts av den text som framgår av vtm Thörnroos reservation till betänkandet. 

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. 

Omröstning kommer att verkställas. 

Ltl Jansson, understödd av Lundberg, har begärt en öppen omröstning. 

Öppen omröstning kommer att ske. 

Jag ber lagtingsledamöterna Johansson och Pettersson att biträda vid omröstningen. 

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfat-

tar ltl Janssons ändringsförslag röstar nej.  

Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.  

Upprop. 

Omröstningen har resulterat i 18 ja-röster, 10 nej-röster och 2 ledamöter var frånva-

rande.  

Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande. 

Föredras rubriken Utveckling och omstrukturering av kommunerna. Begärs ordet? 

Ltl Harry Jansson 

Tack, talman! Jag föreslår att texten i betänkandets allmänna motivering un-

der rubriken ”Utveckling och omstrukturering av kommunerna” utgår och er-

sätts av följande text som framgår av vtm Thörnroos reservation till betän-

kandet: ”Utskottet konstaterar att den förda regionalpolitiken har möjliggjort 

livskraftiga kommuner över hela Åland. Detta har skapat bärkraft och nyttig 

konkurrens mellan kommunerna och en starkt utvecklad närdemokrati. Den 

kommunala självstyrelsen är grundlagsskyddad och deltagandet i de kom-

munala valen högt. Engagemanget är starkt och samhörigheten betydelsefull. 

Landskapsregeringen välkomnar kommunala initiativ till samarbeten och 

även samgåenden där kommunernas invånare finner det lämpligt. Landskap-

et Åland är resultatet av stark självstyrelse och lokala beslut och nödvändig-

heten att följa gällande rätt och rättssamhällets mest grundläggande princi-

per.” 

Talman! Jag föreslår även öppen omröstning i den här frågan. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Jag ber att få understöda ltl Janssons förslag till såväl innehåll som öppen 

omröstning.  

Talmannen 

Ltl Harry Jansson, understödd av ltl Pettersson, har föreslagit att texten i betänkandets 

allmänna motivering under rubriken ”Utveckling och omstrukturering av kommuner-



  

794 

na” utgår och ersätts av den text som framgår av vtm Thörnroos reservation till betän-

kandet.  

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. 

Omröstning kommer att verkställas. 

Ltl Jansson, understödd av Pettersson, har begärt en öppen omröstning. 

Öppen omröstning kommer att ske. 

Jag ber lagtingsledamöterna Gun-Mari Lindholm och Roger Nordlund att biträda vid 

omröstningen. 

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfat-

tar ltl Janssons ändringsförslag röstar nej.  

Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.  

Upprop. 

Omröstningen har resulterat i 17 ja-röster, 11 nej-röster och 2 ledamöter var frånva-

rande.  

Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande. 

Begärs ytterligare ordet? 

Ltl Lars Häggblom 

Herr talman! Jag föreslår att det tredje stycket i betänkandets allmänna mo-

tivering under rubriken: ”Utveckling och omstrukturering av kommunerna” 

utgår och ersätts med följande text: ”Kommunstrukturreformen skall lämnas 

vilande tills de har klarlagts vilka effekter Finlands social och hälsovårdsre-

form har för landskapet Åland.” 

Ltl Bert Häggblom 

Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Lars Häggbloms ändringsförslag. 

Talmannen 

Ltl Lars Häggblom, understödd av ltl Bert Häggblom, har föreslagit att det tredje styck-

et i betänkandets allmänna motivering under rubriken: ”Utveckling och omstrukture-

ring av kommunerna” utgår och ersätts med följande text: ”Kommunstrukturreformen 

skall lämnas vilande tills det har klarlagts vilka effekter Finlands social- och hälsovårds-

reform har för landskapet Åland.” 

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. 

Omröstning kommer att verkställas. 

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfat-

tar ltl Lars Häggbloms 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 godkänt utskottets betänkande. 

Föredras rubriken Personalpolitik. Begärs ordet? 

Ltl Britt Lundberg  

Herr talman. Jag föreslår att det till betänkandets allmänna motivering under 

rubriken ”Personalpolitik” infogas ett nytt andra stycke, varvid det andra och 

tredje blir tredje och fjärde. Det nya stycket skulle få följande lydelse som 

http://www.lagtinget.ax/arenden/BF%201%7C2016-2017/betankande-fran-finans-och-naringsutskottet-fnu-5-2016-2017-46172#link_10
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också framgår av vtm Veronica Thörnroos reservation till betänkandet: ”För 

att möjliggöra genomförandet av jämställda löner bör medel fonderas årligen. 

Inledningsvis fonderas en miljon euro för ändamålet. Fonderingen finansie-

ras med hjälp av medel som blir tillgängliga när konkurrenskraftspaketet trä-

der i kraft.” 

Samtidigt, herr talman, ber jag också att få avisera att vi önskar öppen om-

röstning. 

Ltl Roger Nordlund 

Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Lundbergs förslag också även för-

slaget om öppen omröstning.  

Talmannen 

Ltl Lundberg, understödd av ltl Nordlund, har föreslagit att det till betänkandets all-

männa motivering under rubriken ”Personalpolitik” infogas ett nytt andra stycke, var-

vid det andra och tredje blir tredje och fjärde. Det nya stycket skulle få den lydelse som 

framgår av vtm Veronica Thörnroos reservation till betänkandet. 

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. 

Omröstning kommer att verkställas. 

Ltl Lundberg, understödd av Nordlund, har begärt en öppen omröstning. 

Öppen omröstning kommer att ske. 

Jag ber lagtingsledamöterna Annette Holmberg-Jansson och Ltl Bert Häggblom att bi-

träda vid omröstningen. 

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfat-

tar ltl Lundbergs ändringsförslag röstar nej.  

Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.  

Upprop. 

Omröstningen har resulterat i 19 ja-röster, 7 nej-röster, 2 ledamöter avstod och 2 leda-

möter var frånvarande.  

Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande. 

Föredras rubriken Socialpolitik. Godkänd. 

Föredras rubriken Hälso- och sjukvård. Begärs ordet? 

Vtm Veronica Thörnroos 

Herr talman. Jag föreslår att första stycket under rubriken ”Hälso- och sjuk-

vård” i betänkandets allmänna motivering ersätts med följande stycke som 

också framgår av min reservation till betänkandet: ”Utskottet delar land-

skapsregeringens uppfattning om betydelsen av förebyggande insatser och 

friskvård. Utskottet framhåller vikten av att patienterna vårdas på rätt vård-

nivå. Både för patienten och för ÅHS är det bättre om man i större utsträck-

ning än idag kan tillhandahålla vård genom dagvård istället för slutenvård. 

Utskottet understryker vikten av noggranna konsekvensbedömningar och 

tydlig politisk sjukvårdsstrategi inför kommande budgetbeslut. Det är väsent-

ligt att styrelsen för ÅHS leds av prioriteringar och tydliga politiska målsätt-

ningar med verksamheten. Under år 2017 görs en utredning kring hur de-

menssjukvården på Åland kan effektiveras. Utredningen bör ha ett starkt kli-

ent- och patientfokus och involvera alla berörda aktörer i vårdkedjan. Utskot-

http://www.lagtinget.ax/arenden/BF%201%7C2016-2017/betankande-fran-finans-och-naringsutskottet-fnu-5-2016-2017-46172#link_11
http://www.lagtinget.ax/arenden/BF%201%7C2016-2017/betankande-fran-finans-och-naringsutskottet-fnu-5-2016-2017-46172#link_12
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tet konstaterar att även inom ÅHS är rekrytering av personal ett problem, 

särskilt personal med specialistkompetens. Kopplat till budgetförslaget från 

landskapsregeringen finns även budgetlag om ändring av landskapslagen om 

grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård, vars syfte är att öka 

ÅHS:s självfinansieringsgrad avseende patientavgifter samtidigt som ekono-

miskt svaga grupper skyddas.”  

Ltl Jörgen Pettersson 

Talman! Jag ber att få understöda förslaget. 

Talmannen 

Vtm Thörnroos, understödd av ltl Pettersson, har föreslagit att första stycket under ru-

briken ”Hälso- och sjukvård” i betänkandets allmänna motivering ersätts med det 

stycke som också framgår av vtm Thörnroos reservation till betänkandet.  

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. 

Omröstning kommer att verkställas. 

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfat-

tar vtm Thörnroos 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 godkänt utskottets betänkande. 

Föredras rubriken Hållbar utveckling. Godkänd. 

Föredras rubriken Miljö. Godkänd. 

Föredras rubriken Utbildnings- och kulturpolitik. Begärs ordet? 

Ltl Brage Eklund 

Herr talman. Jag föreslår att följande text läggs till motiveringen under ru-

briken Utbildnings- och kulturpolitik: ”Under året införs tydliga principer om 

villkor och kvalitetskrav för beviljande av produktionsstöd för filmprodukt-

ioner på Åland.” 

Ltl Bert Häggblom 

Talman! Jag ber att få understöda Eklunds ändringsförslag. 

Talmannen 

Ltl Eklund, understödd av Bert Häggblom, har föreslagit att följande text läggs till moti-

veringen under rubriken Utbildnings- och kulturpolitik: ”Under året införs tydliga prin-

ciper om villkor och kvalitetskrav för beviljande av produktionsstöd för filmproduktion-

er på Åland.”  

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. 

Omröstning kommer att verkställas. 

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfat-

tar ltl Eklunds 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 godkänt utskottets betänkande. 

 

http://www.lagtinget.ax/arenden/BF%201%7C2016-2017/betankande-fran-finans-och-naringsutskottet-fnu-5-2016-2017-46172#link_13
http://www.lagtinget.ax/arenden/BF%201%7C2016-2017/betankande-fran-finans-och-naringsutskottet-fnu-5-2016-2017-46172#link_14
http://www.lagtinget.ax/arenden/BF%201%7C2016-2017/betankande-fran-finans-och-naringsutskottet-fnu-5-2016-2017-46172#link_15
http://www.lagtinget.ax/arenden/BF%201%7C2016-2017/betankande-fran-finans-och-naringsutskottet-fnu-5-2016-2017-46172#link_15
http://www.lagtinget.ax/arenden/BF%201%7C2016-2017/betankande-fran-finans-och-naringsutskottet-fnu-5-2016-2017-46172#link_15
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Föredras rubriken Närings-, arbetsmarknads- och regionalpolitik. Begärs ordet? 

Ltl Jörgen Pettersson 

Talman! Jag föreslår att i betänkandets allmänna motivering under rubriken 

”Närings-, arbetsmarknads- och regionalpolitik” och underrubriken ”Jord- 

och skogsbruk” infogas ett nytt följande andra stycke som också framgår av 

vtm Thörnroos reservation till betänkandet: ”Utskottet noterar att allt fler 

konsumenter efterfrågar ekologiska produkter vilket passar väl in i det 

åländska varumärket och hållbarhetsarbetet. Av det skälet genomför land-

skapsregeringen en översyn av det rådande LBU-programmet för att möta ef-

terfrågan på ekologiska livsmedel.” 

Ltl Britt Lundberg  

Herr talman! Jag understöder ltl Petterssons förslag.  

Talmannen 

Ltl Pettersson, understödd av ltl Lundberg, har föreslagit att i betänkandets allmänna 

motivering under rubriken ”Närings-, arbetsmarknads- och regionalpolitik” och under-

rubriken ”Jord- och skogsbruk” infogas ett nytt andra stycke som framgår av vtm 

Thörnroos reservation till betänkandet. 

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. 

Omröstning kommer att verkställas. 

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfat-

tar ltl Petterssons 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 godkänt utskottets betänkande. 

Föredras rubriken Infrastruktur och transportpolitik. Begärs ordet? 

Vtm Veronica Thörnroos 

Talman! Med tanke på att jag har flera ändringsförslag under rubriken kan 

jag ta alla på en gång eller ska de komma en och en? 

Talmannen 

Vicetalmannen kan ta alla på en gång. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Jag föreslår att första stycket i betänkandets allmänna moti-

vering under rubriken ”Infrastruktur och transportpolitik” underrubriken 

”Tonnage” ersätts med följande text som också framgår av min reservation till 

betänkandet: ”Landskapets tonnage är ålderstiget och kräver allt större un-

derhållsresurser. För att bättre kunna möta dagens behov planeras ett nytt 

frigående LNG fartyg till Åva-Osnäs-linjen och en ny linfärja med elektrisk 

drift till Ängösundslinjen. Ytterligare ett frigående fartyg behöver inskaffas 

inom kort för att upprätthålla flottan. Landskapsregeringen ska analysera alla 

konsekvenser av totalentreprenad och återkomma till lagtinget i form av ett 

meddelande innan beslut fattas.” 
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Vidare om jag fortsätter så föreslår jag ett nytt fjärde stycke i betänkandets 

allmänna motivering under rubriken ”Infrastruktur och transportpolitik” un-

derrubriken ”Underhåll av vägar, broar och hamnar” får följande lydelse som 

också framgår av min reservation till betänkandet: ”I syfte att bibehålla ser-

vicenivån, men till en lägre kostnad, inleds omgående arbetet med att kon-

kurrensutsätta drift och underhåll av det allmänna vägnätet.” 

Ltl Jörgen Pettersson 

Herr talman! Jag ber att få understöda båda förslagen från vtm Thörnroos.  

Talmannen 

Vtm Thörnroos, understödd av ltl Pettersson, har föreslagit att första stycket i betän-

kandets allmänna motivering under rubriken ”Infrastruktur och transportpolitik” un-

derrubriken ”Tonnage” ersätts med den text som framgår av vtm Thörnroos reservation 

till betänkandet.  

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Jag önskar öppen omröstning. 

Ltl Bert Häggblom 

Talman! Jag anser att det här är två olika saker. Vi bör ha omröstning sepa-

rat.  

Talmannen 

Ja, det är omröstning separat. Det är så som jag har föredragit det.  

Finns det understöd för öppen omröstning?  

Ltl Jörgen Pettersson 

Talman! Jag ber att få understöda förslaget till öppen omröstning.  

Talmannen 

Vtm Thörnroos, understödd av ltl Pettersson, har begärt en öppen omröstning. 

Öppen omröstning kommer att ske. 

Jag ber lagtingsledamöterna Carina Aaltonen och Stephan Toivonen att biträda vid om-

röstningen. 

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfat-

tar vtm Thörnroos ändringsförslag röstar nej.  

Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.  

Upprop. 

Omröstningen har resulterat i 18 ja-röster, 7 nej-röster, 3 ledamöter avstod och 2 leda-

möter var frånvarande.  

Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande. 

Talmannen 

Vidare har vtm Thörnroos, understödd av ltl Pettersson, har föreslagit att ett nytt fjärde 

stycke i betänkandets allmänna motivering under rubriken ”Infrastruktur och trans-

portpolitik” underrubriken ”Underhåll av vägar, broar och hamnar” får den lydelse som 

också framgår av vtm Thörnroos reservation till betänkandet.  

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. 
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Omröstning kommer att verkställas. 

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfat-

tar vtm Thörnroos 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 godkänt utskottets betänkande. 

Den allmänna motiveringen är därmed behandlad. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

För kännedom 

7 Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2016 

Landskapsregeringen budgetförslag BF 2/2016-2017 

Ärendet upptas till behandling vid lagtingets nästa plenum. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls måndagen den 9 januari 2017 kl. 13.00. Plenum är avslutat. 





  801 

 

 Ålands lagting PLENARPROTOKOLL 
   

   M W-A 

 

Plenum den 9 januari 2017 kl. 13.00 

Plenum börjar .............................................................................................................................................................. 801 

Meddelande .................................................................................................................................................................. 801 

Remiss ......................................................................................................................................................................... 802 
1 Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2016 

Landskapsregeringen budgetförslag BF 2/2016-2017 

För kännedom .............................................................................................................................................................. 819 
2 Förlusten av fem vindkraftverk 2017 

Ltl Harry Janssons skriftliga fråga SF 3/2016-2017 

Plenum slutar ............................................................................................................................................................... 819 

 

Plenum börjar 

Upprop. 26 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamoten Britt Lundberg anmäler om ledighet från dagens plenum på grund 

av sjukdom.  

Lagtingsledamoten Roger Nordlund anmäler om ledighet från dagens plenum på grund 

av sjukdom. 

Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson anmäler om ledighet från dagens plenum på 

grund av privata angelägenheter. 

Lagtingsledamoten Runar Karlsson anmäler om ledighet från plenum den 11 januari på 

grund av kommunalt förtroendeuppdrag.  

Antecknas. 

Meddelande 

Talmanskonferensen har idag beslutat att det ska hållas en frågestund onsdagen den 18 

januari kl. 13.00. 

Lagtingsledamöterna bör ha beredskap för ett eventuellt plenum måndagen den 23 ja-

nuari kl. 13.00. 

Herr landshövdingen 

Värderade herr talman! Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna 

republikens presidents framställningar om godkännande av dels förslaget till 

lag om ikraftsättande av avtalet med Sri Lanka för att undvika dubbelbe-

skattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst 

och, dels förslaget till lag om ikraftsättande av avtalet och protokollet med 

Portugal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av 

skatt beträffande skatter på inkomst. 

Talmannen 

Herr landshövding! Ärendena kommer att behandlas i vederbörlig ordning.  
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Remiss 

1 Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2016 

Landskapsregeringen budgetförslag BF 2/2016-2017 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.  

Diskussion. 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Enligt min uppfattning så är det frågan om en väldigt odrama-

tiskt tilläggsbudget av teknisk karaktär.  

Det är frågan om en ändring av numreringen till viss del och till viss del en 

fråga om att göra pengarna för 2016 tillgängliga en bit in på år 2017 för att 

kunna genomföra vissa projekt som jag ska beskriva.  

Det är frågan om en viss nedskrivning av intäkterna som ett resultat för år 

2015 och slutförd beskattning, samt ett större belopp dock en minskning av 

den fastighetsvärdering som gjordes preliminärt för budgeten 2016. 

Jag kan nämna några moment i denna tilläggsbudget för att ge ett visst 

underlag för en eventuell debatt.  

På sidan 5 föreslår vi, följd i färg, att vi gör samma år 2016 som vi re-

dogjorde för i budgeten 2017, dvs. systemet vi har valt att använda för finan-

siering av IT-drifts- och utvecklingskostnader, i det här fallet till IT-

utvecklingsbolaget ÅDA. Vi har en driftsminskning för 2016 på 235 000 euro 

men samma belopp finns under investeringarna. Det här systemet föreslogs 

för 2017 och det är logiskt att man gör likadant för 2016 i retroaktiv ordning. 

De tjänster vi köper hanteras som investeringar. 

På samma sätt kan vi konstatera att vi inför 2016 gör det som blev uppen-

bart inför budgeteringen 2017 inom ramen för det system att finansiera nä-

ringslivssatsningar via riskkapital. Man måste ändå kostnadsföra en viss 

summa pengar för driften och hanteringen av detta riskkapital inom ramen 

för Ålands Utvecklings Ab. År 2017 finns en driftkostnad på 60 000 euro. 

Följd i färg görs det likadant via den här tilläggsbudgeten för 2016. 

Vad gäller några andra moment så föreslår landskapsregeringen att vi gör 

momenten till reservationsanslag så att pengarna ska finna tillgängliga även 

2017. Detta står på sidan 7, landskapsandelar enligt landskapslagen om 

brand- och räddningsväsendet. Det är frågan om inköp av en brandbil. Det 

finns en lag i botten. Det finns en investeringsplan och ett beslut där själva 

satsningen inte har slutföras under 2016 och pengarna behöver finnas till-

gängliga till en mindre del men ändå i viss mån år 2017. På det här sättet är 

det möjligt, annars skulle landskapsregeringen i kommande tilläggsbudget 

för 2017 ha behövt budgetera för återstoden av satsningen och det ansvar 

som landskapsregeringen har tagit på sig. Då skulle det ha blivit ett avbrott i 

hanteringen av själva införskaffningen. 

Landskapsregeringen har satt det som system att försöka renodla budgete-

ringen så att vi har färre reservationsanslag, men i vissa situationer är det 

ändå ändamålsenligt att pengarna kan finnas tillgängliga under flera år. 

Det samma gäller följande moment; understöd för kommunernas sociala 

tjänster. Ett anläggningsprojekt i skärgården har tagit lite längre tid än be-

räknat så anslaget behöver finnas även för 2017 så att pengarna är tillgänglig 

även för det året. 
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Intäkterna minskar netto något. Utfall för slutförd beskattning 2015, där 

avräkningsbeloppet minskar med drygt 1 miljon och apoteksavgifterna stiger 

något, är en minskning på ungefär 1 miljon euro, netto.  

Penningsmässigt störst är minskningarna av värdet på fastigheterna som 

ska finnas kostnadsförda på det här sättet i och med övergången till fastig-

hetsverket, den lag som ska hantera våra fastigheter. Lagen sade att i budge-

ten för 2016 skulle det finnas en preliminär värdering, den sattes till 108 mil-

joner euro och den ökningen av fastighetsvärdet ansågs då vara rimlig. 

Nu när vi närmar oss en helt slutgiltig slutförd värdering enligt gängse me-

toder så kan vi konstatera att det beloppet ändå måste minskas med 26 mil-

joner euro. Det bör budgeteras och kostnadsföras i resultaträkningen för att 

sedermera fastslås i bokslutet. Det var det jag tänkte säga, herr talman. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Tack minister Perämaa för presentationen. Om jag drar mig lite 

till minnes så har jag en bestämd känsla av att lagtinget och flera land-

skapsregeringar tidigare har haft starka önskemål om att så kallade 

städarbudgeter inte skulle behövas eftersom vi lade om vårt budge-

teringssystem. Men vi har fortfarande kvar dessa tilläggsbudgeter. Det 

är ingen kritik det är bara ett konstaterande. 

Jag vill fråga ministern om ÅDA. Ministern sade; ”de tjänster vi kö-

per hanterar vi som investeringar”. Jag förstår inte riktigt hur en köp-

tjänst från ett bolag kan ses som en ren investering, borde det inte vara 

drift? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Vi får konstatera att systemet med att landskapet kan 

kostnadsföra det som en investering är något som lagtinget gick in för i 

samband med budgeten för 2017, för där är allting budgeterat på det 

sättet. Följd i färg är det hären korrigering av 2016. De ansvariga bokfö-

ringskunniga i landskapet finner det här systemet fullt gångbart. Man 

kostnadsför det man beställer av ÅDA så att det kostnadsförs som en in-

vestering och i resultaträkningen sätts det sedan som en avskrivning.  

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Men om tjänster som vi köper hanteras som investeringar rent generellt 

så betyder det att vi på sikt inte kommer att ha några driftkostnader 

överhuvudtaget utan istället kan man se det som investeringar. Jag är 

delvis medveten om det här, men nog blir det lite märkvärdigt om man 

köper en tjänst och ändå väljer att bokföra det som en investering. Nog 

ger det ju oanade bokföringsmöjligheter för landskapsregeringen. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Framförallt är det en bokföringsteknisk fråga och möjligen 

av politiskt intresse för lagtinget, men så ser jag det inte. Det är det här 

systemet som är det korrekta att följa. 

Nej, vi ska inte ha städarbudgeter längre och därför korrigerar vi hel-

ler inte ett stort antal budgetmoment för att få de uppstädade inför 

bokslutet. Det gör vi inte men så gjorde man förr i tiden. 
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Här är det frågan om vissa budgetmoment där man behöver göra 

pengarna tillgängliga för 2017 samt vissa tekniska förändringar. De här 

avviker i hög grad från tidigare städarbudgeter.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Jag har en fråga om fastighetsverket och dess värde-

ringar när det gäller det slutliga värdet på fastigheterna. År 2016 gjorde 

man en preliminär värdering på 108 miljoner och nu har man kommit 

ner till ett värde på 82 miljoner euro. Är detta det slutliga fastställa vär-

det eller kommer det ytterligare justeringar? Jag förstår att man har ta-

git ut summorna från den värderingsrapport som nu är i slutskedet. 

Kommer 82 miljoner euro att bli det slutgiltiga värdet? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag önskar att jag idag kunde säga den slutliga summan 

exakt. Tanken var att värderingsarbetet skulle ha slutförts förra veckan. 

Fastighetsverket gör ett grundläggande arbete där fastighetsverkets re-

visorer slutgiltigt godtar systemen och allt som har legat till grund för 

värderingen. Det skulle ha varit klart förra veckan. Men det återstår 

ännu lite, lite arbete. Det här är den siffran som vi har fått och som an-

ses vara godtagbar och korrekt i budgetsammanhang. Bokslutssiffran 

sedan kan skilja något lite, men enligt de uppgifter vi har så är det frå-

gan om marginella skillnader. Det borde ha varit klart i fredags men det 

är det tyvärr inte ännu idag. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! När man ursprungligen gick in för ett värde på 108 

miljoner, vad utgick man ifrån då? Fanns det inte någon värdering eller 

var det någon sorts uppskattad tolkning av värdet? Hur har man nu 

kommit till en nästan 20 miljoners skillnad? Vad beror det på? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det är väl svårt att gå igenom alla 400 fastigheter exakt 

nu. Det finns ett större antal fastigheter, flera tiotal, som har vållat spe-

ciellt mycket problem. Fastigheterna har ett kulturhistorisk värde och 

man måste välja vilket system man värderar dem i euro och cent. Mark-

nadsvärdet kanske inte finns, det finns ett annat värde men det finns 

inget försäljningsvärde, så det har inte varit helt okomplicerat. Först 

lade man en siffra som var en grov bedömning, 108 miljoner, och nu har 

man närmat sig den slutliga värderingen, enligt de principer som ska 

godtas av revisorerna. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! För drygt ett år sedan, när den här regeringen tillträdde, så gavs 

det mycket kritik mot den förra regeringen främst av finansminister Perämaa 

till dåvarande finansminister Roger Nordlund angående att han lämnade ett 
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våldsamt underskott på 17,6 miljoner efter sig. Det var siffror som var alldeles 

för stora, det var inte hanterbart osv. Gång på gång steg finansminister 

Perämaa fram och sade det var orimligt och att det måste åtgärdas. 

I sinom tid behandlades budgeten för 2016 av nuvarande finansutskott. 

Man skriver där; ”utskottet noterar att det budgeterade årsbidraget efter 

avdrag för avskrivningar är uppgjort till -17,6 miljoner euro. Åtgärder för 

att rätta till detta förhållande inleds i kommande tilläggsbudget.” Det här är 

helt vad även finansministern sade att måste göras.  

Nu har det kommit tre tilläggsbudgetar och det har gått 15 månader sedan 

dess. Nu har man ett underskott på 18 miljoner, 300 000 euro mera än den 

budget som lades fram och som fick oerhörd kritik av finansministern. 

15 månaderna har gått, underskottet har ökat och den landskapsägda ser-

vicen har i många fall blivit sämre och dyrare vad gäller avgifterna. Det visar 

sig att det inte är alldeles lätt att komma till klarhet och få budgeten i balans 

såsom man hade tänkt och planerat.  

Man kan nog ge finansministern minst lika mycket kritik som han gav till 

dåvarande finansminister och dåvarande regering. Varför har man inte lyck-

ats bättre? Trots allt så är det den sista tilläggsbudgeten för 2016 och det året 

som regeringen nu har jobbat. Det är betänksamt. Men det är, som sagt, ett 

kvitto på att det inte är så lätt att få budgeten i balans.  

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Det är förstås en berättigad diskussion. Det är bra att lagtinget 

följer med underskotts- och möjliga överskottsutvecklingar. 

Det bli lite spännande när centern för fram det som förs fram här just nu. 

Det var ändå centern som huvudparti, under diskussionen om den ordinarie 

budgeten för 2017, gick emot de inbesparingsförslag som nuvarande finans-

ministern hade förelagt för landskapsregeringen, vilka godtogs och sedan 

godtogs av lagtinget som helhet. Om jag minns rätt? Stenografiska protokol-

len kan säkert visa att även ltl Runar Karlsson i flitig ordning ställde sig upp 

och röstade emot våra föreslagna inbesparingar här för bara någon vecka se-

dan. 

Nu ställer centern krav på att vi borde spara mera, men bara för två veckor 

sedan ställdes krav på att vi borde spara mindre. 

Vad gäller år 2016, så självklart när prognoserna för avräkningen för 2015 

inte föll på plats för de prognoser som centerns finansminister hade budgete-

rat för år 2016 visade att slututfallet var lägre än vad som förespeglades och 

då blir underskottet något större.  

De här understryker ännu mera det som landskapsregeringen gör nu, vi 

måste vidta strukturella reformer för att råda bot på framtida underskott. Det 

arbetet genomför vi med stor möda, ibland med stor vånda men med en stark 

och tydlig bestämdhet, trots att oppositionen - i det här fallet centern - mots-

ätter sig det också med hög tonföring och med många politiska inslag och de-

battinlägg för att försöka förmå landskapsregeringen att istället göra ingen-

ting. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är inte sant! Centern hade i omställningsbudgeten lika 

mycket besparingar som regeringen, men vi ville spara mindre på mjuka 

värden och mera på hårda.  
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Jag kritiserade inte alls den här landskapsregeringen lika hårt som fi-

nansminister Perämaa kritiserade den förra regeringen och finansmi-

nistern. Jag bara konstaterade att vi ser ett ökat underskott som finans-

minister Perämaa lägger fram, jämfört med det underskottet som han 

kraftigt kritiserade. Nu har han orsaker till det; det är minskade intäkter 

och det är det ena och det andra. Men så är det alltid, det är klart att det 

alltid finns orsaker till ett underskott och det visar att det inte är så lätt 

att göra någonting åt det. 

Nu är det så lyckligt att för det här året 2017 kommer skatteintäkterna 

att öka med 12-13 miljoner i så kallad skattekomplettering. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Ltl Runar Karlsson vet också att i en tilläggsbudget, levere-

rad några dagar före årsskiftet 2016, kan man knappast längre genom-

föra inbesparingar i driften för det året. Man kunde säkert städa i vissa 

budgetmoment för att visa var det har gått åt lite mindre och för att ba-

lansera tilläggsbudgeten, men det är knappast ändamålsenligt. Men i 

sak så kan man inte mera i slutet på året genomföra inbesparingar i 

själva driften. Det gjordes i vårens tilläggsbudget, vi sparade 1,5 miljoner 

i kostnader för landskapet. 

Systemet säger att om prognoserna för avräkningen har varit för höga 

så måste man kostnadsföra dem, intäktsföra dem och nu blev resultatet 

lägre än det beräknade. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är ju inte bara nu. Regeringen har haft 450 dagar på 

sig att göra något åt det här. Regeringen har ökat underskottet med 

400 000 euro, från 17,6 miljoner till över 18 miljoner? Det är ett faktum! 

Sedan kan man prata om att det beror på det ena och det andra. Men det 

är ett faktum, vi har facit här nu. Det är inte så lätt såsom till ministern 

påstod till den förra regeringen att det skulle vara. 

Men som jag sade, nu är det en sådan tur att skattekompletteringen 

är baserad på 2015 års politik vilket medför en ökad skatteinkomst på 

13-14 miljoner. I den regeringen satt centern och det felet tar centern på 

sig, det kan jag lova. 

Med detta så kommer budgeten att vara i balans och inte bara det, 

budgeten 2017 kommer också att ha ett överskott på 5-6 miljoner och 

det är absolut inte tack vare finansminister Perämaa. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Må ålänningarna glädjas åt att vi har en landskapsregering 

nu som har tagit tag i ekonomin. Vi kunde presentera minskat bud-

getunderskott för 2017 i jämförelse med året före, 2016, som var det 

sista året som centern ansvarade för att lägga budgeten.  
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Det är riktningen som är den väsentliga. Den här regeringen presen-

terar en ekonomi som går åt rätt håll, medan centern presenterade en 

ekonomi som gick åt fel håll. 

Under år 2016 har vi kostnadsfört 2,7 miljoner, om jag minns rätt, för 

Pommerndockan, vi fick minskade intäkter på 1 miljon och trots det har 

inte underskottet vuxit mera än dessa några hundra tusen som nämn-

des, från 17,6 till 18 miljoner. Vi har fått minskade intäkter och kost-

nadsfört mera så det går helt tydligt åt rätt håll och vi ska vara glada för 

det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Jag tror att vi behöver erinra oss om att det inte är första 

gången som landskapet Åland har ekonomiska problem. Det har tidigare 

också förekommit svåra utmaningar. Centern har varit med i de rege-

ringarna. Vi kan konstatera att trots att vi har haft det svårt tidigare så 

har centern drivit en politik där vi respekterar individen, kommunerna 

och näringslivet. Hela Åland ska leva, det har alltid varit vår devis. Vi 

ska också respektera speciellt dem som svagare i samhället. 

Vi vänder oss inte emot de inbesparingsförslag som landskapsrege-

ringen har. Däremot vänder vi oss dels emot sättet som landskapsrege-

ringen väljer att göra det på, dvs. man är totalt tondöv för dem som 

kommer att påverkas. Vi vänder oss också emot de, i vårt tycke, alltför 

hårda inbesparingskrav inom hälso-och sjukvården där de allra svagaste 

individerna finns. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Talman! Centern röstade emot en del av inbesparingsförslagen även 

inom hälso- och sjukvården, det är ett faktum.  

För att säkerställa oss om att vi har finansiering för välfärden i fram-

tiden så måste landskapsregeringen se på alla områden för att hitta de 

inbesparingar som kan göras utan att individen drabbas. Det här ytterst 

väsentligt. Det är kanske en av de viktigaste uppgifterna att se till att vi 

har finansiering för välfärden för framtiden. Vi tar ansvar för det och det 

ska göras i huvudsak via strukturella reformer. Vi säkerställer oss om att 

vi har strukturer och organisationer som klarar av dessa utmaningar för 

framtiden. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

De är en vacker tanke att landskapsregeringen nu söker möjligheter att 

finansiera välfärden i framtiden. Men för oss som lever här och nu idag, 

hur är det för dem som är sjuka i dagsläget? Den som besöker en sjuk-

sköterska idag får räkna med en höjning av mottagningsarvodet med 50 

procent. Vem får ta emot skället? Ja, det är sjukvårdspersonalen inom 

Ålands hälso- och sjukvård. 

Vårdö kommun, som tidigare har varit en skärgårdskommun, är hux 

flux nu någonting annat och näringslivet har bekymmer. Är detta inbe-

sparingar för den här landskapsregeringen så blir jag väldigt, väldigt 

fundersam. Det viktigaste är, fortsättningsvis, dels de svagaste i sam-
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hället - och då menar jag de som är sjuka - att de verkligen har rätt att få 

den vård de behöver. Att man inte, som nu, inför kvartalsekonomi inom 

hälso- och sjukvården och stänger en avdelning för att det helt enkelt är 

det enklaste sättet att bli av med folk. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Den här debatten blir en återupprepning av budgeten 

2017, men vi pratar om teknisk budget för 2016. Jag upprepar det som 

jag sade åt ltl Karlsson. Det är väl att vi har en landskapsregering som 

inser problematiken med finansieringen av välfärden på sikt. Vi har en 

demografisk utveckling som gör att allt färre, via skatter, ska betala för 

vården för allt flera. 

Landskapsregeringen försöker få ordning på ekonomin och struktu-

rella reformer är nödvändigt att göra. Centern motsätter sig här i stort 

sett allting. Det är så som vi får ha det, vi har en majoritet och en land-

skapsregering som vill mycket, medan centern vill motsatsen. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Återigen, en gång till; underskottet har ökat med drygt 400 000 

euro. Ja, det finns orsaker till det. Så är det alltid, det finns alltid orsaker till 

vad det står på sista raden i resultaträkningen, oberoende om det är ett plus 

eller ett minus. Men jag reagerade på att finansministern för 15 månader se-

dan stod här och starkt kritiserade en budget på -17,6. Nu minsann ska un-

derskottet minskas och finansutskottet understödde den kritiken skarpt. Man 

skrev till och med att underskottet nu kommer att minska i kommande till-

läggsbudget. Nu har vi den tredje tilläggsbudgeten och underskottet ökar! Det 

ska bli intressant att se vad finansutskottet nu skriver. Det borde komma 

skarp kritik från finansutskottet oberoende av att orsakerna är att inkomster-

na har minskat, det ska byggas en ny docka och det ska göras det ena och det 

andra. Men finanserna har blivit sämre! Det finns orsaker till det och då 

måste det i så fall göras någonting åt det.  

Jag tycker inte att ekonomin är så miserabel, som man påstår här gång på 

gång, så att man måste stänga avdelningar på sjukhuset och att man måste 

förändra skärgårdstrafiken till det sämre osv.  

Jag vill påstå att ekonomin är riktigt bra, det är sant, om man börjar titta 

på siffrorna lite närmare. Från 1995 till 2008 så sparades det 160-170 miljo-

ner. Nu har man betat av det på grund av att det var en jättestor svacka i den 

finska ekonomin och idag har man 50 miljoner kvar på kontot. Det är precis 

som man ska göra, man ska ta av de sparade pengarna när det blir sämre för 

att jämna ut konjunkturerna så att det inte rasar precis där ute och folk får 

det ännu sämre De förra regeringarna gjorde precis rätt, inklusive den rege-

ring som Perämaa satt i före. Man var tvungen att ta av överskotten för att 

jämna ut det. 

Nu är vi nere i svackan, nu håller det på att svänga. För inte så länge sedan 

fick vi reda på skattekompletteringen skulle öka med 12-15 miljoner. Det be-

tyder att bokslutet för 2017 kommer att visa ett överskott. Vilket land kan visa 

ett överskott idag? Inte många! Bokslutet kommer att visa överskott, för det 

har budgeten visat eftersom man hade reserverade avskrivningar på sådant 
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som inte kommer att förverkligas det här året och då kommer det heller inte 

att bli avskrivningar på det. Det kommer att bli ett överskott på 5-6 miljoner i 

bokslutet för 2017. 

Därtill ska vi veta att den andra stora samhällssektorn, kommunerna, visar 

ett överskott på över 20 miljoner i resultaträkningen för 2015.  

Samhället Åland går riktigt bra ekonomiskt. Det är en myt att det skulle 

vara så dåligt att vi måste försämra sjukvården, skolor och landskapsandelar 

så att kommunerna måste försämra åldringsvården, samt att vi måste för-

sämra skärgårdstrafiken. Detta är inte sant! Det är inte sant! Jag förstår att 

finansminister Perämaa vill att det ska vara sant. Det är klart att en finans-

minister vill visa vackra siffror och kanske inte bryr sig så mycket om de 

mjuka värdena. Men att de andra i regeringen går med på det? Att de andra i 

regeringen går med på försämringar när vi har pengar? Vi har tagit in skatt 

från ålänningarna tillräckligt mycket och vi kanske till och med kunde ha 

bättre service än idag. Detta går över mitt förstånd. 

Kom ihåg vad jag säger; 2017 års bokslut kommer att visa ett överskott. 

Om man inte gör som man gjorde i budgeten här, att man sysslar med krea-

tiva bokföringslösningar som är förbjudna både för kommuner och för pri-

vatpersoner, då kan det säkert visa ett underskott. Enligt normala bokfö-

ringsprinciper så kommer bokslutet att visa ett överskott. Varför ska vi då 

försämra för dem som har gett oss uppdraget? Tack, herr talman. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Visst vore det fantastiskt om Åland kunde stå vid sidan av 

finansieringsproblematiken för välfärden, som i stort sett samtliga 

andra länder står inför förutom kanske något undantag. Sverige är det 

bästa exemplet. 

Vår ekonomi, som är kopplad till den finländska, kan inte skyddas på 

något sätt från den problematik som vi har framför oss med finansiering 

av välfärden. Finlands ekonomi har knappt någon tillväxt alls, något lite 

men inte så det räcker till för att kunna betala av på statsskulden och vi 

får en skärva av det till vår ekonomi.  

Det blir klart här nu, i stort sett alla andra i lagtinget och i landskaps-

regeringen tror att vi har problem med finansieringen, men centern ut-

talade väldigt klart och tydligt att vi inte har några problem. Det ligger 

väl till grund för centerns omröstningar i budgeten för 2017. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Finansminister Perämaa glömmer igen bort att vi har en 

självstyrelse. Jag märker att det blir mera som i Finland, som i Finland, 

som i Finland.  

Vi har PAF som går utmärkt, vi har posten som går utmärkt, vi har en 

skattekomplettering som visar att företagen går utmärkt och vi har ing-

en arbetslöshet. Dessa fyra ben är oerhört mycket bättre än vad man har 

i Finland. Det är mycket bättre! Det är just detta som är orsaken till att 

vi har så bra finanser på Åland. Se på kommunerna jämfört med kom-

munerna på fastlandet, det är en himmelvids skillnad! 
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Självstyrelsen har gett Åland de här ekonomiska fördelarna och det är 

detta som vi skördar frukterna av nu. De här ett faktum.  

Nu påstår finansminister att det är på Åland precis som i Finland och 

det är inte sant. Vi på Åland har det inte alls som de har det i Finland. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det har jag inte heller sagt, men vi är kopplade till den fin-

ländska ekonomin via avräkningssystemet. Den finländska ekonomin 

styr huvuddelen av våra intäkter. 

Sedan är Åland fantastiskt bra, vi har varit jätteduktiga på många om-

råden som nämndes, posten och PAF och annat som har gjort att vi ändå 

har klarat oss bättre. 

Det går inte heller att föra en vettig ekonomisk diskussion i och med 

de här uttalandena om att vi plötsligt ska överge allt besparingsarbete 

eftersom ekonomin går så väldigt bra. Genom det här uttalandet förstår 

jag betydligt bättre hur centern hanterade den ekonomiska politiken 

under de senare åren. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Centern skäms inte alls för hur samhället Åland mår i dag, 

absolut inte. Samhället mår riktigt bra.  

Precis som ltl Thörnroos sade så har centern visat att vi är beredda att 

spara precis lika mycket i euro och cent som regeringen men inte på de 

mjuka värdena utan på de skarpa. Vi tycker också naturligtvis att man 

ska hålla igen, det är inte frågan om det.  

Man målar hela tiden upp en svart bild och man ska titta på hur det är 

i Finland och hur dåligt vi har och det i sig föder negativt i samhället. 

Man måste visa en riktig bild. Varför vill regeringen inte göra det? Det 

vet man inte. Budgeten 2017 är ett typexempel där man har investe-

ringsreserveringar som ekonomerna inte begriper hur man kan göra. 

Det är klart att det blir negativt. Men varför måla upp en mer negativ 

bild än vad vi har? Det är obegripligt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, talman! Jag håller i viss mån med ltl Runar Karlsson. Man ska inte 

måla det svartare än vad det är. Man kan se lite olika på sanningen. 

Jag begärde replik för ltl Runar Karlsson nämnde att kommunerna 

går bra och att vi har en bra offentlig ekonomi. Jag lite förvånad då, för 

jag kan inte glömma ltl Runar Karlssons frustration och rent av irritat-

ion mot mig när jag tidigare i en budgetdebatt pratade om att kommu-

nerna måste vara med och ta ett större ekonomiskt ansvar så att vi inte 

måste skära inom utbildning och sjukvård. Då ansåg ltl Karlsson att jag 

ville stänga äldreomsorgen. 

Men nu menar ltl Runar Karlsson att kommunerna har det bra och vi 

har råd att kanske vara med och bidra mera. Har ltl Runar Karlsson nu 

ändrat åsikt och inser att kommunerna behöver vara med och ta ett 

större ansvar för att bidra till att vi fortsättningsvis kan ha en bra ut-

bildning och en bra sjukvård? 
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Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Kommunerna har redan varit med och bidragit. Som mest fick 

kommunerna 41-42 miljoner i landskapsandelar, nu är man nere i 36 

miljoner, så man har dragit ner med 10 procent och kanske t.o.m. 15 

procent. Inte ens landskapet har gjort något liknande. Kommunerna har 

nog varit med.  

Kommunerna har en bra ekonomi just nu överlag. Jag tror sedan att 

det måste bli någon sorts omfördelning mellan kommunerna, vissa 

kommunerna får lite för lite landskapsandelar och vissa kommuner får 

lite för mycket. Landskapsandelssystemet ska ju leva och man ska för-

stås justera det efter verkligheten så att alla har samma möjlighet. 

Sedan har vi den åldrande befolkningen som kommunerna nu står in-

för. Det behövs ganska stora utbyggnader av äldrevården och det behö-

ver finnas lite pengar i skattkistan att bygga för och öka driften till åld-

ringsvården. De pengarna finns och det ska vi vara lycklig över. Andra 

kommuner i Finland måste låna till driften för att klara det här, men vi 

kanske inte behöver låna så mycket i alla fall. 

Ltl Göte Winé, replik 

Visst har vi utmaningar framför oss. Vissa kommuner klarar av att spara 

medan vissa kommuner inte klarar det. 

Kommunerna som går bra idag, men jag kan inte riktigt hålla med ltl 

Runar Karlsson om landskapets ekonomi där vi ser jag en klar tuff ut-

maning. Jag vill fortsättningsvis konstatera att kommunerna kanske be-

höver vara med och ta ett större ekonomiskt ansvar. Vi kan istället se till 

att vi fortsättningsvis kan ha en bra sjukvård och en bra skola, gymnasi-

alstadiet för alla och att vi har råd med det. Jag reagerade lite när ltl Ru-

nar Karlsson i sitt anförande sade att vi fortsättningsvis måste ha råd 

med det. Om vi ska ha råd med en bra sjukvård och en gymnasial ut-

bildning så måste vi ta det någonstans ifrån. Vi måste våga ta från kom-

munerna som har en buffert. Vi måste ändå se vad vi kan prioritera.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag gick främst upp för att prata lite om det ökade under-

skottet, nu handlar det om annat och så blir det ofta i budgetdebatter 

fastän det här är en tilläggsbudget.  

Jag vill igen understryka att vi måste hela tiden förändra samhället 

och göra allting effektivare och så har man alltid gjort. Detta görs 

varenda ett år, i varenda budget och det kanske till och med görs 

varenda en dag, både ute i kommunerna och i landskapet.  

Jag vägrar acceptera att man målar upp en svartare bild än det verkli-

gen är. Det måste finnas en ärlighet. Man svartmålar förstås den förra 

regeringen där nuvarande parter, socialdemokraterna och moderaterna, 

satt med i. Samtidigt som finansministern kritiserade centern så kritise-

rar han också sina nuvarande parter, vilket de tydligen tål. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Ja, man får väl tåla lite av varje i den här branschen 

vilket man ju har lärt sig genom åren. 

Ltl Karlsson talade om ekonomin och tittade både bakåt och framåt. 

Jag tror att det är väldigt viktigt att ha en ganska realistisk bild av eko-

nomin, att inte skönmåla situationen och försöka inbilla ålänningarna 

att vi har råd med allt, för det, ltl Karlsson, har vi tyvärr inte. Men jag 

tror heller inte på att överdriva skräckbilderna och att det ska gå illa. 

Man ska ha en rimlig, realistisk och väldigt handfast bild av ekonomin. 

Som medlem i både den tidigare regeringen och i den här regeringen 

så tycker jag att den förra regeringen på intet sätt har misskött ekono-

min. Vi har skött det bra. Däremot ser jag också nu att vi har stora ut-

maningar framför oss, bara jämställda löner och pensionskostnaderna 

är sådant som vi måste ha råd med. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ja, det var en mera nyanserad bild. Det är klart att i och 

med den ena parten mörkmålar allt så försöker jag balansera upp det 

och dra det lite åt andra hållet för att få lite en mera nyanserad bild. Det 

är det som är meningen. 

Ministern sade att finns utmaningar. Absolut! 1999 var jag själv med i 

landskapsregeringen och så länge jag minns och långt före det så har det 

funnits utmaningar varenda ett år, hela tiden. Hela tiden måste det gö-

ras nytt och annorlunda. Man ser alltid hot och möjligheter och så har 

det alltid varit.  

Men landskapet Åland, med sin självstyrelse, har alltid kunnat han-

tera och allt är mycket bättre än i de allra flesta länder. Det har vi facit 

på. Se hur vi har det idag! Se vilken fantastisk sjukvård och åldringsvård 

osv. vi har! De som kommer utifrån och tittar på Åland konstaterar vil-

ket fantastiskt landskap vi bor i, hur bra vi har det och det vill vi alla be-

hålla förstås. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Bästa, ltl Karlsson, det tycker ju regeringen att vi gör. Vi tänker nytt, vi 

gör om och vi förändrar. Hela utmaningen är att försöka sköta de offent-

liga finanserna på Åland, att sköta det så hyggligt som möjligt med fram-

tidstro och kunna garantera att det goda samhället ska bestå också i 

morgon. Regeringen gör sitt bästa för att klara av det, och det tycker jag 

vi gör också. Det kommer förändringar och det kommer alltid att finnas 

förändringar. 

Jag motsätter mig detta med att göra skillnad på inbesparingar inom 

hårda värden och mjuka värden. Det fungerar ju inte, det är en helhet. 

De hårda värdena är, enligt Runar Karlsson, infrastruktur, vägar, sjötra-

fik och annat. Men om patienten ska komma dit och säkert till de mjuka 
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värdena på sjukhuset så kanske det är viktigt att de hårda värdena också 

är i skick. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Jag vädrar då att försöka spara lite mindre på de mjuka värdena och lite 

mera på de hårda värdena. Nu gör ni precis tvärtom och det tycker inte 

vi alls är bra. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Bert Häggblom 

Herr talman! Jag hoppas att finansutskottet tittar på tilläggsbudgeten till den 

del det handlar om ÅDA. Hur mycket ska det få kosta vårt samhälle det expe-

rimentet som den tidigare landskapsregeringen och lagtinget har gjort? Den 

socialiseringen av vårt samhälle som har skett här är ju helt förkastligt. Jag 

hoppas att finansutskottet tittar på hur mycket det har kostat. Hur mycket 

ska man acceptera innan man blir kreativ och de löpande utgifterna ska bli 

investeringar istället? Det är ett skilt aktiebolag, ska det gå till på det här vi-

set? Är det här eftersträvansvärt eftersom landskapsregeringen säger att de är 

handfast beträffande ekonomin? Det här projektet bör nog faktiskt granskas 

ganska kritiskt. Är det så här det ska skötas?  

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Jag vänder mig emot formuleringen som ltl Bert Häggblom 

hade. Han sade att ÅDA var ett experiment av den tidigare landskapsre-

geringen. ÅDA var inget experiment. Det fanns goda politiska intention-

er och det fanns en stark tro på att en samordning av det offentliga data-

Åland skulle bli bättre och billigare för oss alla. Men i likhet med ltl Bert 

Häggblom är jag tveksam till utvecklingen, jag vet inte om utveckling är 

rätt ord.  

Vad händer i ÅDA vad gäller personalen? Framförallt verkar det fin-

nas galopperande kostnader där. Jag tycker att det är svårt att få en total 

överblick vad ÅDA idag faktiskt kostar och vad ÅDA kommer att kosta.  

Jag åtar mig gärna uppdraget, inom ramen för de möjligheter jag har 

inom finans- och näringsutskottet, att göra en noggrann granskning av 

ÅDA och se vart ÅDA är på väg. Ska vi fortsätta på den inslagna rikt-

ningen eller ska vi stoppa här och söka alternativa lösningar?  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag har bara en fråga till ltl Bert Häggblom. Vad menar 

han med socialisering i det här sammanhanget? Hur har ÅDA sociali-

serat den åländska upphandlingen av datatjänster?  

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, talman! Det har inte varit någon offentlig upphandling. Samhället, 

med lantrådet Gunell i spetsen som är ordförande för socialdemokrater-

na på Åland, vill ha ett socialistiskt samhälle. Då har ÅDA har varit pass-

ligt i det sammanhanget, där samhället ska sköta allt. 
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Verksamheten som sådan har kunnat skötas av privata där samhället 

ställer krav på hur man vill ha det ordnat. Då skulle det ha varit direkta 

upphandlingar om vad man vill ha istället för att man bildar ett bolag, 

socialiserar ett bolag. Jag ser det inte som något annat än att det här är 

socialisering. Det finns inget samhälle i hela världen som är så sociali-

serat som Åland och det står jag fast vid.  

 Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Ja, kanske det finns en koppling däremellan till det goda samhället som 

ltl Karlsson just talade om. 

I det här fallet tycker jag att ltl Bert Häggblom har helt fel, han har 

fått något om bakfoten rejält. Hur kan det bli socialisering när land-

skapet, kommunerna och ÅHS, som är en offentlig inrättning, tillsam-

mans samordnar sina intressen när det gäller anskaffningar av datasy-

stem i syfte att samordna och därmed minska på kostnaderna? Hur kan 

det vara socialisering? 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, talman! Om man gör en utredning av det här så tror jag, för det 

första, att det inte har blivit billigare för samhället. För det andra, är det 

en socialisering? Socialisering är ju att man har bildat bolaget. Det är 

samhället som står för det här bolaget och det är det som är sociali-

sering. Jag tror säkert att talaren här vet vad jag avser. Det finns ju de 

som politiskt vill driva den här verksamheten på det här sättet, de står 

för den politiken och det får väl vi som har en annan åsikt acceptera. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Jag undrar också lite vad ltl Bert Häggblom menade 

med socialt och experiment när det gäller ÅDA. ÅDA ska upphandla och 

upphandlar i princip allting från det privata näringslivet. Jag förstår inte 

alls hur ledamoten resonerar? 

När det gäller att det har blivit dyrare så då måste man jämföra med 

hur det annars hade blivit. Det är det som är frågan och det glömmer 

alla bort i alla debatter i lagtinget och i insändare och annat. Tanken är 

att det ska bli billigare med ÅDA än vad de annars hade blivit, inte än 

vad det tidigare varit.  

Vi ska med hjälp av tekniken kunna sänka kostnaderna på andra om-

råden och då kan det bli så att kostnaderna för IT blir dyrare initialt för 

att det ska bli billigare på andra områden. Tänk på det! 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Herr talman! Man ska veta att ltl Petri Carlsson sitter med i ÅDA. Det är 

klart att han försvarar verksamheten. Men jag står fast vid det jag har 

sagt; det hade varit bättre att samhället skulle ha upphandlat det man 

vill ha än bilda det här bolaget. Då hade man varit helt på en annan nivå 

än vad man är idag. 

När man har den här synen som ltl Petri Carlsson har så är man inne 

på fel, man tar socialdemokraterna i hand och driver den socialistiska 

politiken.  
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Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Återigen, jag uppmanar verkligen ltl Bert Häggblom 

och alla andra att sluta tala i allmänna termer. Konkretisera lite nu! Vad 

är det som är fel? Vad är problemet? Beror det på att man upphandlar 

allting på den privata marknaden och konkurrensutsätter det? Beror det 

på att man få ner kostnaderna mot vad de annars skulle bli om var och 

en gjorde det för sig? Vad är problemet?  

Det är helt klart att alla pratar i allmänna termer och i allmänna orda-

lag, men ingen konkretiserar och faktiskt berättar vad bekymret är. 

Tanken är att vi kommer att få lite högre IT-kostnader i samhällets 

regi för att vi ska få ned kostnaderna på andra områden. Det är det som 

är hela idén med att använda sig av ny teknik. Håller inte ltl Häggblom 

med? 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, talman! Hela projektet har blivit fruktansvärt dyrt, vilket jag efter-

lyste att finansutskottet ska utreda och lägga fram vad det har blivit att 

kosta.  

När detta i tiden genomfördes i lagtinget, jag var inte med då, så före-

kom det stark kritik från liberalerna som ifrågasatte det här. Liberalerna 

hade rätt den gången, det är inte frågan om annat. Det här projektet 

skulle aldrig ha drivits, men moderaterna drev projektet tillsammans 

med socialdemokraterna och centern. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Jag säger ännu säga något om huruvida vi har en sådan ekono-

misk situation eller inte som kräver inbesparingar i landskapsekonomin för 

att säkerställa finansieringen av välfärden i framtiden. Diskussionen som för-

des var som hetast när jag begärde ordet. 

Egentligen är väl allting som det ska. Vi har en landskapsregering som vid-

tar åtgärder. I den mån det svider så passar oppositionen på att kritisera 

landskapsregeringen ordentligt för det som görs eftersom oppositionen inte 

behöver ta ansvar för situationen.  

Jag är ändå lite förvånad över centern som borde ha kunskap om hur situ-

ationen ligger till och vilka problem vi har. Centern känner mycket väl till den 

demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning och färre i arbetsför 

ålder. Centern känner mycket väl till kopplingen till avräkningssystemet och 

den finländska ekonomin. Vi har våra bekymmer, sedan har vi temporära in-

täktsökningar ibland från PAF och ibland från en höjd skattegottgörelse. 

Egentligen är situationen som den ska vara. Landskapsregeringen vidtar åt-

gärder, genomför reformer och oppositionen klagar och röstar emot. Det 

finns inte så mycket mera att säga om det.  

Angående ÅDA, det känns som om finans- och näringsutskottet nog bör 

diskutera frågan i någon mån, speciellt med tanke på att vicetalmannen för 

Ålands lagting just sade att vi har galopperande kostnader för ÅDA. Det här 

är mer än vad jag, som ägaransvarig för ÅDA, känner till. Det borde redas ut 

om det är faktiskt är på det sättet. 
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Det var mycket diskussioner när ÅDA infördes. Nu gäller det att göra det 

bästa av situationen. Landskapsregeringen tar fullt ansvar för att, inom ra-

men för sitt ägande, säkerställa sig om att IT-utvecklingen inom våra organi-

sationer, myndigheter och för alla blir betydligt bättre än vad den har varit. 

Man borde samfällt kunna konstatera att vi har en oerhört stor IT-skuld i hela 

det åländska offentliga samhället. Vi har mycket att ta igen. Länderna om-

kring oss ligger långt före. De kostnader vi hade för IT-utvecklingen före ÅDA 

var för låga för att kunna vara korrekta kostnader för IT-utveckling.  

Det här kommer att kosta pengar och det ska kosta pengar, åtminstone 

under en övergångsperiod tills saker och ting kommer på plats.  

Nu jobbar landskapsregeringen utifrån det verktyg vi har dvs. ÅDA. Det 

har gjorts personalförändringar för att säkerställa att vi har rätt personal på 

plats. Vi har en styrelse där fördelningen mellan offentliga representanter och 

representanter från näringslivet har överenskommits mellan ägarna på ett 

ägarmöte om hur vi ska ha det. Mycket görs för att få detta på plats. 

Men så länge som vi ligger så långt efter i IT-utvecklingen och när många 

äskar om att få service med en gång och få genomföra sina utvecklingsprojekt 

så kommer det att finnas en viss mån av kritik. Jag vet att bolaget som bäst 

jobbar hårt för att motsvara de önskemål som finns.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Tack för det inlägget finansministern. Jag delar sy-

nen att finans- och näringsutskottet mycket väl kunde fördjupa sig i frå-

gan om ÅDA, för det verkar finnas en hel del bristfällig informations-

flöde till lagtingsledamöterna. Det är nog bra att utskottet också hör 

ÅDAs representanter. Det vore viktigt, tror jag. 

När det gäller galopperande kostnader så den tilläggsbudget som vi 

har framför oss innehåller väl bara en omfördelning mellan drift och in-

vestering, om jag har förstått det rätt? Som jag har förstått omfördel-

ningen så är det som när man investerar i en ny väg; det är en investe-

ring, sedan hamnar man på underhållet av vägen och då blir det drift-

kostnader.  

Det är likadant här. De stora projekten, införande av ett nytt lönesy-

stem och dylikt är en investering och sedan kommer själva driften av sy-

stemen att hamna på driftskostnader så småningom. Det är så som jag 

läser den här tilläggsbudgeten. Har jag läst den fel eller är det så?  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Helt korrekt, den här tilläggsbudgeten ger ingen antydan 

till galopperande kostnader. Det har utförts ett nogsamt arbete på upp-

maning av ägarna på bolagsstämmor. Bolaget ÅDA måste kunna finan-

siera sin verksamhet via det utvecklingsprojekt som man levererar åt 

sina ägare. Det här är väl inte mer än rimligt. Kostnaderna kommer att 

öka därför att kommunerna, landskapet och underlydande myndigheter 

alla behöver utveckla sina i IT-system och de kommer inte gratis.  

Den här tilläggsbudgeten ger inte fog för uttrycket galopperande 

kostnader. Detta kan utskottet gärna titta på. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Ja, det tycker jag också. Det är viktigt att man återi-

gen kommer ihåg att när vi pratar om satsningar på IT att tanken med 
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ÅDA och samordningen som vi har gjort från offentlig sektor är att det 

ska bli billigare än vad det annars skulle ha blivit, inte att det skulle ha 

blivit billigare än vad det var tidigare. Med ÅDA blir det billigare än vad 

det skulle ha blivit om var och en för sig hade gjort det i egen regi. 

Precis som ministern och jag har sagt tidigare så ska vi investera i IT-

utvecklingen för att få ned kostnaderna på andra områden. Vi ska göra 

saker effektivare med hjälp av ny teknik. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Talman! Jag vill komma med ett förtydligande och delvis en förklaring till ti-

digare uttalanden som jag har gjort. 

Jag är mycket väl medveten om att vi inom det offentliga Åland har en IT- 

skuld vad gäller investeringar i hårdvara. Bara i Ålands lagting ser vi en inve-

stering på över 2 miljoner som vi nu har inlett. Ålands lagting har två perso-

ner anställda för att sköta det och det visar också att vi har legat väldigt 

mycket efter. 

Det är samma sak vid Ålands hälso- och sjukvård. ÅHS står inför investe-

ringar i storleksordningen 10 miljoner under de närmaste åren, har det låtit 

mig berättats. Vi har en skuld helt enkelt och då får man förr eller senare vara 

beredda att ta den. Man kan rulla en snöboll framför sig men det kommer all-

tid till en viss gräns när man måste göra någonting åt det. Från centerns sida 

har vi inte några synpunkter på det, vi förstår att det behöver göras, det är 

inga diskussioner kring det. 

Men, det som jag känner och den information som jag har kring ÅDA rör 

inte de tunga varorna. Det rör i första hand personalen. Har antalet anställda 

nu minskat? Detta borde ju ändå ha varit en målsättning, när man samman-

för flera olika enheter med delvis samverkande funktioner, att antalet an-

ställda kommer att gå ner. Svaret på den frågan är nej. Personalen har sna-

rare ökat. 

Vi vet också att man i initialskedet hade stora problem med ledningsstruk-

turen inom ÅDA vilket har gjort att antalet sjukdagar har varit väldigt höga i 

förhållande till andra verksamheter. Det är en sak som man nu naturligtvis 

försöker hantera. 

Vi vet också att grundidén inte fungerar, dvs. att ÅDA skulle kunna hantera 

allt och både vara beställare och utförare. Man har t.ex. förstärkt IT-

kompetensen vid Ålands lagting och Ålands hälso- och sjukvård och det 

ingick inte i grundplanen när man förde ett resonemang kring ÅDA. Man har 

hamnat att ändra kurs under resans gång. 

När det gäller ÅDA vill jag veta; var står vi idag, hur mycket investeringar 

har vi gjort, vad behöver vi göra i framtiden och är detta det bästa sättet?  

Jag håller inte med det som ltl Bert Häggblom sade tidigare att det här är 

socialisering. Det här är väl ett sätt att försöka samverka, men gör man en 

samverkan så bör den åtminstone på sikt bli billigare annars är det ju helt 

onödigt att man gör den. 

Vi har tidigare gjort flera liknande projekt när vi har försökt sammanslå 

funktioner och trott att det skulle bli billigare. Det i särklass sämsta exemplet 

som vi har genomfört rent ekonomiskt är ju Ålands gymnasieskola. Tittar vi 
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på hur löneutveckling blev där så blev den minsann någonting helt annat än 

vad som prognostiserades.  

Tittar vi på Ålands hälso- och sjukvård som gjordes på nittiotalet så tror 

jag däremot att det var en bra sak. 

Tittar vi på den föreslagna politiken som landskapsregeringen för dvs. att 

sammanslå kommunerna till större enheter så kommer det troligtvis inte att 

bli billigare, vilket vissa av regeringspartierna säger medan andra tycker att 

det kommer att bli billigare. 

Jag tycker att det är bra att finans- och näringsutskottet nu har fått ett tyd-

ligt uppdrag av bl.a. finansministern att titta noggrannare på ÅDA och kost-

nader om detta nu är det optimala och bästa sättet att förvalta det offentliga 

Ålands data.  

Jag aviserar redan här och nu att jag inte kommer att kräva att det ska ske 

här på en eller två dagar. Finans- och näringsutskottet har inga möjligheter 

att göra det. Däremot kan vi under februari, när lagtinget för övrigt inte är på 

plats, eller under våren kanske göra en noggrannare analys och presentera 

den för lagtinget i så fall. Tack. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Jag tycker att vtm Thörnroos ställer viktiga frågor i 

relation till ÅDA.  

Det är så i en förändringsprocess att precis när man sjösätter ett pro-

jekt - förra regeringen sjösatte inte bara ÅDA utan också fastighetsver-

ket - så kommer det en period där man måste hålla i projektet väldigt 

hårt och styra det på rätt för att det inte ska fara åt fel håll. 

Jag förstår inte idag, och inte tidigare heller, varför vtm Thörnroos 

gång på gång upprepar att stora enheter inte blir bättre och se hur gym-

nasieskolan inte blev billigare. Gymnasieskolan har ju blivit billigare! 

Jag förstår inte att man gång på gång upprepar de här sakerna. Varför 

vill man föra osanningar i relation till verkligheten, det är obegripligt? 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Jag tror att vicelantrådet ska vara lite försiktig när hon säger 

att jag för fram osanning här i Ålands lagting. 

Om vi gör ekonomisk genomgång av siffrorna för enheterna skilt hur 

det såg ut för fyra år sedan och hur det ser ut nu, så borde vi också 

kunna se att det har blivit avsevärt mycket dyrare. En av den främsta or-

saken till att det har blivit dyrare är ju löneavtalen i och med att lönerna 

blev på en helt annan nivå än vad som inledningsvis hade prognostise-

rats. Så är det ju. 

Per automatik blir inte större saker bättre och de blir heller inte billi-

gare. Det är en sanning som man behöver respektera. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Det blir verkligen oklart för ålänningarna varför centern och vtm Thörn-

roos har gått med på en sammanslagning av ÅHS och en sammanslag-

ning av gymnasieskolorna om centern nu har sett det här framför sig. 

Om det skulle vara en politiker som är helt ny och vill in i Ålands lag-

ting med någon plakatpolitik som säger; ”stort blir bara dyrare”, så 

skulle jag ha förstått det. Men vtm Thörnroos har ju varit här många år 

och vet precis hur saker och ting fungerar. Man måste resonera; hur 
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skulle det ha blivit annars om inte några åtgärder hade vidtagits? Tycker 

vtm Thörnroos att det hade varit bättre om vi fortfarande skulle ha sju 

gymnasieskolor? Det finns inga argument i världen som säger att det här 

inte var rätt väg att vandra och rätt beslut för Åland att ta. Man måste i 

så fall jämföra och göra en kalkyl på hur ekonomin skulle ha sett ut med 

sju skolor, den blomsterbuketten istället för en! 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Reformen i Ålands hälso- och sjukvård genomfördes på 

nittiotalet. Jag tror att det var en bra reform, vilket jag också sade i mitt 

anförande. Det var egentligen den enda stora reform som vi gjorde före 

vi gjorde Ålands gymnasieskola. Ålands gymnasieskola har kvalitativa 

fördelar att vara en större organisation, men den blev avsevärt mycket 

dyrare eftersom läraravtalen blev på en helt annan nivå än vad man in-

ledningsvis hade prognostiserat. 

Jag håller helt med det som vicelantråd sade vad gäller reformpaket, 

både vad gäller ÅDA och fastighetsverket, att man behöver hålla i dem 

väldigt hårt inledningsvis. Jag är inte riktigt säker på att vi i den förra 

landskapsregeringen, under Gunells ledning, klarade av att hålla i ÅDA 

så hårt som vi borde ha gjort. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Vtm Thörnroos påstod att personalen har ökat inom 

ÅDA och att det har blivit dyrare på grund av detta. Jag tycker att fi-

nans- och näringsutskottets ska titta på frågan och höra representanter 

från ÅDA. En sak kan man konstatera, man måste se vilken typ av per-

sonal som har kommit till och om det gäller projekt. Är det personal för 

att investera i IT-skulden? Sedan kan vi konstatera att ÅDA har tagit 

över AMS, motorfordonsbyrån och verksamheter som också kräver mera 

resurser än tidigare när man startade ÅDA. Jag tycker att man ska se på 

helheten före man uttalar sig så här kategoriskt och säger att det är på 

ett visst sätt. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget 

är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

För kännedom 

2 Förlusten av fem vindkraftverk 2017 

Ltl Harry Janssons skriftliga fråga SF 3/2016-2017 

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. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls onsdagen den 11 januari 2017 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 

Upprop. 26 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamoten Ingrid Johansson anmäler om ledighet från dagens plenum på 

grund av vård av sjukt barn. 

Lagtingsledamoten Mikael Lindholm anmäler om ledighet från dagens plenum på 

grund av privata angelägenheter. 

Lagtingsledamoten Carina Aaltonen anmäler om ledighet från plenum den 16 januari 

2017 på grund av deltagande i SAMAKs årsmöte.   

Lagtingsledamoten Fredrik Fredlund anmäler om ledighet från plenum under tiden 1.1–

5.2.2017 på grund av sjukdom. 

Antecknas. 

Föredras 

1 Förlusten av fem vindkraftverk 2017 

Ltl Harry Janssons skriftliga fråga SF 3/2016-2017 

En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar 

på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst två anföranden som också kan besvaras. 

Någon annan diskussion är inte tillåten. 

För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får 

överstiga tre minuter. 

Svaret kommer att ges av vicelantrådet Gunell. Ordet ges först till lagtingsledamoten 

Harry Jansson. 
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Ltl Harry Jansson 

Tack, talman! Ärade kollegor, enligt nuvarande stödsystem faller fem vind-

kraftverk 2017 utanför det stödsystem som hittills hållit vindkraftsbolagen 

flytande trots ett extremt lågt elpris. Ifall inget gjorts innan dess kommer 

Åland att före ingången av 2020 ha förlorat 11 av 19 vindkraftverk. Med beak-

tande av stigande elpris bör det vara möjligt att inom ramen för budgeterade 

medel förändra stödordningen så att vi kan undvika att demontera verk i full-

gott skick. 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-

rande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Vilken bered-

skap har regeringen att förlänga befintligt stödsystem fram till 2021 för att 

undvika demonteringen av 11 av 19 vindkraftverk före 2020? 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Tack, herr talman! Tack ltl Harry Jansson för att han värnar vindkraften, det 

gör också regeringen. Jag undrar om den här frågan blev lite fel ställd? Menar 

ledamoten avskrivningstiden?  

Nuvarande stödsystem varar ju fram till 2022 och trädde ikraft för 2016. Vi 

har ännu inte gjort vår första utbetalning så ny är lagen och stödsystemen. 

Det som vi skev i framställningen och som fortfarande är relevant är att det 

kan bli aktuellt med ändringar i stödordningen om EUs regelverk ändrar, vil-

ket man har aviserat att det gör från 2021. I den händelsen är det möjligt att 

ändringar i systemet kan gälla. 

Om jag förstår ledamotens intentioner med frågan rätt så är det avskriv-

ningstiden man är ute efter.  

Den bedömning som landskapsregeringen gjorde, tillsammans med vind-

kraftsbolagen när den här stödordningen togs fram, är att gå in för en av-

skrivningstid på 20 år vilken är den revisionsmässiga riktiga. Det skiljer sig 

när det gäller teknisk livslängd och avskrivningstider. Det finns olika avskriv-

ningstider för olika vindkraftsbolag. Det här kan förstås diskuteras, men 20 

år var den regel som vi gick in för. Enligt statsstödsreglerna så får man inte 

ha stödordningar där man ger stöd till redan avskrivna verksamheter. 

Att i dagsläget, när lagen har varit ikraft bara en kort tid, göra ändringar i 

lagen är inte aktuellt. Det här var en omständighet som både landskapsrege-

ringen och bolagen kände väl till när vi gick inför den här stödordningen ge-

mensamt. 

Det är sant att under de här åren så kommer många av vindkraftverken 

som nu finns på Åland att avskrivas. Vi ska komma ihåg att avsikten med 

stödordningen var att bevara kärnan i vindkraftsklustret på Åland och den 

kompetens som finns när det gäller vindkraften. Vi ska ha möjligheter när ti-

den är den rätta och elpriserna är sådana att ha utrymme för nysatsningar 

inom det här området. 

Att i efterhand komma med en välformulerad motivering till varför det 

finns skäl att höja avskrivningstiden, just innan stödordningen i så fall skulle 

upphöra att beröra de vindkraftverken, är nog väldigt svårt att motivera. 

Man får komma ihåg att stödordningen kom ju i kölvattnet av vindkrafts-

stödet från riket, vår möjlighet att vara med i inmatningstariffsystemet. Vi 

försökte rädda det som räddas kunde av åländska vindkraftverk, men samti-

digt också ha ekonomiska möjligheter att satsa framåt på en ny stödordning 
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för ett mera teknikneutralt system som vi ska kunna gå inför i samband med 

den klimat- och energistrategi som landskapsregeringen just nu utarbetar.  

Parametrarna i den nu gällande stödordningen var ju väldigt kopplade till 

elpriset som då var mycket lågt och som bedömdes vara mycket lågt.  

Jag anar väl att orsaken till att den här frågan nu har aktualiserats beror på 

att elpriset trots allt har varit högre. Stödordningens dyraste scenario skulle 

ha varit 2,7 miljoner för de här åren. Det betyder ju inte att dessa 2,7 miljoner 

per automatik utfaller, utan parametrarna för stödsystemet ska i så fall upp-

nås. Det är det som nu har hänt, att något mindre pengar behöver utbetalas 

pga. att elpriserna är högre. 

Jag kan avrunda här, så kanske ltl Jansson har tilläggsfrågor.   

Ltl Harry Jansson 

Tack, talman! Tack vicelantrådet för svaret och preciseringen. Det är exakt 

som vicelantrådet uppgav, det är själva avskrivningstiden som är centralt.  

I den lag som vi alla tillsammans antog under fjolåret så står det att ett 

vindkraftverk som är helt avskrivet eller äldre än 20 år inte kan komma i 

fråga för detta. Det här är ju den springande punkten och därför blir jag lite 

besviken på vicelantrådets svar.  

Visserligen, som lantrådet mycket riktigt uppger, så har elpriset föränd-

rats. Vi kommer sannolikt inte att behöva använda alla 2,7 miljoner som finns 

anslaget för detta, från 300 000 euro per år och uppåt.  

Varför inte titta positivt på detta och göra en ändring av lagstiftningen? 

Utgående från att de berörda elbolagen faktiskt själva vill ändra sin avskriv-

ningstid, dvs. förslagsvis upp till 25 år för då klarar man 20-års gräns.  

Vi har sagt att vi har råd. Vi har de facto överskott budgeterat i budgeten 

för i år, ungefär 6 miljoner, och vi behöver inte röra det överskottet ändå. Så 

jag förstår inte varför? Den formuleringen som vicelantrådet använde här; 

”hur vi ska kunna motivera det här”, så enligt min efterforskning så är det 

fullt möjligt att göra det här. Det är bara upp till oss själva, vi 30 som repre-

senterar lagtinget, att göra den bedömningen. Det är bara för landskapsrege-

ringen att komma till den slutsatsen att det här vill man göra med tanke på 

miljön och att man vill leva upp till de hållbarhetsstrategier med mera som vi 

har slagit fast inom ramen för en massa vackra ord. 

Vi vill ge det här ett uttryck genom att se till att, via en nästan bokförings-

teknisk manöver, inte dessa vindmöllor som vi ser här på andra sidan viken 

börjar plockas ner om några månader.    

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Vi har inte sådana lagberedningsresurser så att vi stifta om samma lag, om 

och om igen. Vi kan heller inte stifta om lagar i relation till elprisets upp- och 

nedgång. Det blir inte seriöst! 

Nu har vi precis gått in för stödordningen. Vi har bara för en kort tid till-

baka kommit överens om den såsom den ligger med vindkraftbolagen. Vi har 

ännu inte ens gjort den första utbetalningen. Vi tycker att vi måste pröva det 

här systemet. 

Varför det är svårmotiverat med en ny avskrivningstid är för att den här 

lagen som vi tog behövde ju inte notifieras utan vi kunde motivera den enligt 

gruppundantagsförordningen. Det betyder att om man börjar granska det här 

så det är lite svårt att motivera varför avskrivningstiden plötsligt skulle skju-
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tas fram nu när det närmar sig att de här vindkraftverken inte skulle komma i 

åtnjutande av stödsystemet. Det är i alla fall vår bedömning. 

Vi vill pröva det här nu. Vi har ju andra vägar att gå framåt. Vi söker nya 

möjligheter att utveckla åländsk vindkraft som inte bara är fast i de gamla 

verken. Vi söker tillsammans nya vägar för framtiden. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, talman! Är det verkligen så illa att den åländska vindkraftens överlev-

nad ska vara beroende av lagberedningens resurser? Landskapsregeringen 

har ju slösat enormt med resurser på frågor som inte är relevanta för sam-

hället. Jag tänker på sänkt rösträttsålder och så vidare. Nog är det ju märkligt 

att vi ska låta miljön blir lidande på grund av det. 

Jag kan lova här och nu att jag själv kan formulera all den lagtext och de 

motiveringar som behövs helt gratis för landskapsregeringen, för så mycket 

bryr jag mig om miljön. Miljön är betydligt viktigare än att några formella sa-

ker. Det enda som behöver ändras är de facto en punkt i landskapslagen. Jag 

förstår faktiskt inte hur ett miljötänkande vicelantråd kan stå här och för-

svara en sådan passiv hållning till att vi skrotar det som faktiskt är kärnan i 

den åländska vindkraften.  

Det går inte att skrämma oss med EU en gång till. Vi har lärt oss nu att no-

tifieringen förra gången var helt onödig. Det tog över två år, en helt onödig 

försening av hela stödsystemet. Det går inte att skrämma oss med det. Det 

här är någonting som Åland kan göra om vi vill göra det. Från centerns sida 

så vill vi göra det här för miljöns bästa. 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Denna fråga har ju aktualiserats nu p.g.a. att elpriserna har höjts. Det är ju 

det som har förändrat situationen, annars skulle de här pengarna ha utbeta-

las i enlighet med det som lagframställningen säger; åren 2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 och 2021. Det här är helt relaterat till en ny ordning på mark-

naden med något högre elpriser. 

Jag tycker nog att det kanske inte enbart är landskapets sak att vindkraft-

verken kan fortsätta. Det måste ske i samarbete, bolagen själva ska också för-

stås göra allt de kan för att behålla befintliga vindkraftverk och att vi utveck-

lar vindkraften.   

Landskapet har just lagstiftat om det här. Vårt fokus är nu på framtiden. 

Hur kan vi få till stånd nya satsningar? Hur kan vi utveckla hela klustret för 

förnyelsebar energi på Åland som ska vara teknikneutralt, brett och till för-

mån för alla? 

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

För kännedom 

2 Godkännande av avtalet med Sri Lanka för att undvika dubbelbeskattning 

Republikens presidents framställning RP 6/2016-2017 

3 Godkännande av avtalet och protokollet med Portugal för att undvika dubbelbeskatt-

ning 

Republikens presidents framställning RP 7/2016-2017 
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Talmannen har i enlighet med lagtingsordningen 31 § 2 mom. beslutat sända båda 

ärenden till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendena upptas därför för remiss vid 

ett senare plena. 

4 Ändringar i skattelagstiftningen 2017 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 7/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 7/2016-2017 

5 Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2016 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 8/2016-2017 
Landskapsregeringen budgetförslag BF 2/2016-2017 

Båda ärenden upptas till behandling vid nästa plenum. 

6 Ändrade regler för användning av provnummerskyltar 

Landskapsregeringens lagförslag LF 10/2016-2017 

Ärendet upptas till behandling vid nästa plenum. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls måndagen den 16 januari klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 

Upprop. 26 ledamöter närvarande. 

Vicetalman Veronica Thörnroos anmäler om ledighet från dagens plenum på grund av 

sjukdom. 

Lagtingsledamoten Harry Jansson anmäler om ledighet från dagens plenum på grund 

av sjukdom.  

Antecknas. 

Meddelande 

Talmanskonferensen har idag beslutat att två plenum vid behov ska hållas onsdagen 

den 18 januari för att möjliggöra slutbehandling av LF10/2016-2017. 

Plenum kommer att hållas på måndag den 23 januari för andra behandlingar av lagför-

slag som är aktuell i lagtinget just nu. 

En frågestund ska hållas vid plenum den 18 januari kl. 13.00. Vid frågestunden deltar 

lantrådet Katrin Sjögren, ministrarna Mats Perämaa, Nina Fellman, Tony Asumaa samt 

Wille Valve 

Antecknas. 
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Första behandling 

1 Ändringar i skattelagstiftningen 2017 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 7/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 7/2016-2017 

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

kandet. 

Diskussion. 

Ltl Tage Silander 

Herr talman! Finans- och näringsutskottet har behandlat landskapsregering-

ens förslag nr 7/2016-2017 gällande ändringar i skattelagstiftningen 2017. 

Herr talman! Landskapsregeringen föreslår ändringar i kommunalskatte-

lagen så att det genomförs en höjning av avdraget för inkomstens förvär-

vande från 620 euro till 750 euro, att det genomförs en viss höjning av pens-

ionsinkomstavdraget, därtill att grundavdraget höjs från 3 020 euro till 3 060 

euro. Förutom detta ändras en hänvisning till pensionsålder när det gäller 

avdragbara premier för kollektivt tilläggspensionsskydd. 

Motsvarande förändringar har gjorts i den finländska lagstiftningen, och 

där har man ytterligare beslutat om en höjning av arbetsinkomstavdragets 

högsta belopp samt inflödes- och minskningsprocent, samt en höjning av er-

sättningsprocenten för hushållsavdraget. Dessa senare nämnda förändringar 

blir automatiskt gällande även för den åländska befolkningen. 

Förutom dessa nämnda förändringar anser landskapsregeringen att det fö-

retagaravdrag som den finska regeringen har gått in för även ska tillämpas i 

den åländska kommunalbeskattningen, vilket sker automatiskt utgående 

ifrån att detta nya avdrag inte omfattas av de undantag som anges i 2 § kom-

munalskattelagen. 

Herr talman! Förslaget kan till viss del ses som en positiv ekonomisk mot-

vikt till de förändringar som har aviserats i samband med det så kallade kon-

kurrenskraftsavtalet. 

Större avdrag innebär förvisso ökade ekonomiska påfrestningar för kom-

munerna, men landskapsregeringen har samtidigt frångått tidigare aviserade 

minskning av landskapsandelarna med i stort sett motsvarande belopp. 

Herr talman! De föreslagna ändringarna i kommunalskattelagen är av-

sedda att tillämpas för skatteåret 2017, trots att lagen nu föreslås godkännas 

en bit in på det nya året. Retroaktiviteten bedöms dock inte vara problema-

tisk eftersom ändringarna är till de skattskyldigas fördel. 

Herr talman! Finans- och näringsutskottet föreslår att lagförslaget antas 

oförändrat. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Tack ordförande för en inte särskilt fullödig redogörelse 

över hanteringen i finans- och näringsutskottet. 

Jag måste ställa frågan; med hur stort allvar hanterar utskottet sina 

frågor? Det är ytterst ovanligt att man använder det så kallade korta 

formuläret i utskottsarbetet, vilket man har gjort här. Man har sagt att 

allt är ”fine”. Ordförande har redogjort nogsamt för vad landskapsrege-

ringen anser med förslaget till ny lag. Men vad tycker utskottet? Vad 

tycker lagtinget? Vad tycker lagstiftarna?  
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Ordförande nämnde att det har vissa positiva effekter för kommuner-

na, det har förändringar på pensionsålder, det införs ett företagaravdrag 

och ett hushållsavdrag. Vilka effekter får de? Vad betyder det för sam-

hället? Vad ska vi som lagstiftare tänka på när vi resonerar kring detta? 

Tycker ordförande Silander att utskottet har gjort ett fullvärdigt arbete 

med att hantera denna fråga? 

Ltl Tage Silander, replik 

Tack, herr talman! Jag vet inte hur många frågor i rad detta var, men 

den första som jag kommer ihåg var om utskottet tar sina uppgifter på 

allvar. Det tycker jag absolut att man kan svara ja på. Vi går igenom alla 

frågeställningar som presenteras oss. Vi gör egna överväganden efter att 

vi har haft vederbörande höranden närvarande. Vi drar en slutsats som i 

det här fallet handlade om att samtliga i underskottet tyckte precis 

samma sak, dvs. att landskapsregeringens förslag var bra. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Utskottsordförande Silander, utskottet har haft fyra olika hö-

randen, förhoppningsvis har man lärt sig saker längs med, saker som 

borde vara viktiga även för det övriga lagtinget att resonera kring. Vad 

medför t.ex. skattelättnader? Vad handlar ett företagaravdrag överhu-

vudtaget om? 

Jag tycker att det känns som om utskottet har kapitulerat och helt en-

kelt inte ens använder en gummistämpel längre. Det här handlar ju 

mera om ett facebooks gillande. Man ser någon som presenterar en kaka 

som man har man har bakat och man trycker ”like” för att man vill vara 

schysst.  

Jag tror att lagtinget har rätt att förvänta sig att utskottet för ett reso-

nemang och presenterar resultatet av det resonemanget i ett betän-

kande. Skattefrågor är viktiga saker, det handlar om medborgarnas rät-

tigheter. 

Ltl Tage Silander, replik 

Herr talman! Det resonemanget förs ju i landskapsregeringens förslag 

till ändring och till den delen har vi i utskottet omfattat tankegångarna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Stephan Toivonen 

Herr talman! Ärade ledamöter och bästa regering. Ltl Pettersson, tidigare 

ordförande i finansutskottet, hade en mycket spännande replik. 

Jag har med stort intresse följt debatten kring ”Ändringar i skattelagstift-

ningen 2017 ”. Eller ja, vilken debatt? 

Jag vill först klargöra att jag ur ett ekonomiskt perspektiv tycker att Sipilä-

regeringen gör helt rätt som å ena sidan försöker sänka produktionskostna-

derna i Finland, och å andra sidan använder skattesänkningar som en morot. 

Vi behöver förbättra vår konkurrenskraft. 

Å andra sidan så har den åländska regeringen sagt att man ska göra mot-

svarande förändringar under förutsättning att lönekostnaderna reduceras. 

Nu tror jag inte att vi har fått höra att de kommer att justeras i motsvarande 

grad.  
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Men hur många gånger har vi inte hört hur viktigt det är att Åland ska ta 

över beskattningen? Vi ska överta all beskattning. Ibland har man till och 

med sagt att alla partier är för att ta över beskattningen. Det är självstyrelse-

politiska nämnden som är enig, men där är inte Åländsk Demokrati represen-

terad. Vi är tveksamma eller kanske mycket tveksamma till ett övertagande av 

beskattningen. 

Ibland finns det ett intresse, men i detta lagpaket har det helt uppenbart 

inte funnit något intresse överhuvudtaget att avvika från de finska reglerna. 

Vi kan läsa att ett avdrag höjs i Finland från 620 till 750 euro. Hur gör man 

här? Ja, man höjer exakt lika mycket. Ett annat avdrag höjs från 3020 till 

3060 euro och så också här i landskapsregeringen förslag. 

En koefficient ändras från 1,29 till 1,393 i Finland, och gissa vad vi kommer 

att ändra det med på Åland? Ja, 1,393, inte 1,4, utan exakt som regeringen i 

Finland gör. 

I misstroendedebatten var ltl Petri Carlsson väldigt nöjd med regeringens 

program inklusive det nya företagaravdraget. Men misstroende gällde den 

åländska regeringen. Företagaravdraget infördes av den finska regeringen 

och kopierades av den åländska, så det var kopieringsmaskinen som ltl Carls-

son var nöjd med. 

Som oppositionspolitiker har jag nog noterat att mina förslag kanske inte 

alla gånger faller i alltför god jord, så jag har valt att hålla en låg profil i detta 

ärende. Jag nämnde lite om detta i början, men sedan har jag bara följt med. 

Men ni andra, som ltl Pettersson var ute efter, har det diskuterats företa-

garavdrag, sjukavdrag eller grundavdrag, allt sådant som debatteras österut 

och västerut? Här diskuterar vi ingenting när vi har möjlighet till det.  

Visst är det fascinerande att det självstyrda Ålands regering sitter och skri-

ver av mening för mening, kommatecken för kommatecken från den finska 

regeringen, som ju består av samlingspartiet, centerpartiet och sannfinlän-

darna. 

Ibland får man en känsla av att vissa regeringspartier följer med opposit-

ionspolitikernas skrivande på facebook mera än att bry sig om villkoren för 

exempelvis sjukpensionärerna. 

Ska landskapsregeringens passivitet nu tolkas som att sannfinländarna 

även styr den åländska politiken nu? Tack, herr talman. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, talman! Ibland kanske jag inte är så uppmärksam, men det som ltl 

Toivonen lyfte fram här har jag totalt missa i utskottsarbetet. Ltl Toivo-

nen går här emot och kritiserar utskottets betänkande. Om inte jag är fel 

insatt så borde en av underskrifterna var ltl Toivonens. Vad vill ltl Toi-

vonen i sitt anförande? Jag känner inte igen någonting av det från ut-

skottsarbetet. Lägger ltl Toivonen fram detta nu för att plenum är ett 

öppet möte och därför valt att inte säga något i utskottet? 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Ja, jag satt med varenda sekund i finans- och nä-

ringsutskottet.  Jag har med intresse följt med. Jag vet att det kanske 

inte spelar så stor roll vad jag tillför. Jag har följt med debatten för att se 

vilket intresse för dessa frågor är i lagtinget och i utskottet, vilket också 
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ltl Pettersson mycket enkelt kunde se från vårt gemensamma betän-

kande som jag också har undertecknat.  

Ltl Göte Winé, replik  

Skillnaden för den ledamot som ltl Toivonen nämnde är att han inte har 

möjlighet att närvara och delta i utskottsmötet, vilket ltl Toivonen har. 

Men ltl Toivonen har istället valt att följa med och inte vara delaktig. 

Här tappar ltl Toivonen sin trovärdighet, om man sitter med varenda 

sekund i utskottet, jobbar och är tyst. Sedan när man kommer hit så kri-

tiserar man utskottets betänkande, då tycker jag att man inte har gjort 

ett korrekt jobb.  

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Herr talman! Det var egentligen inte utskottets betänkande som jag kri-

tiserade utan den så gott som totala avsaknaden av debatt både här och 

senare också i utskottet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, herr talman! Jag kan till viss del dela den kritik som framfördes, 

att vi borde vara bättre på att använda kommunalskatteinstrumentet i 

Ålands lagting. Vi borde också fundera på hur vi kan föra en egen politik 

för att främja företagandet och köpkraften ute i det åländska samhället. 

Ålands Framtid har inte någon representation i finans- och näringsut-

skottet. Varför har inte ltl Toivonen föreslagit att finans- och näringsut-

skottet skulle jobba i den riktningen? Det verkar ju vara ett enigt ut-

skottsbetänkande som ligger på bordet. Vi från Ålands Framtid hade sä-

kert kunna vara med och stöda ett sådant resonemang. Vilka egna tan-

kar har ltl Toivonen om hur man borde använda kommunalskattein-

strumentet för att bedriva en egen skattepolitik?  

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Jag tror att jag får stå här en längre tid då. Jag ville ta upp frågan om av-

saknad av debatt och därför hade jag mitt anförande. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Ja, debatten pågår ju för fullt här i ämnet. Mot den bakgrunden är det 

väl relevant att fråga vad vi vill åstadkomma i Ålands lagting med skat-

tepolitiken. Bärande regeringspartier har tidigare varit kritiska till att vi 

inte använder kommunalskatteinstrumentet tillräckligt aktivt. Man har 

faktiskt möjligheter med den här typen av ärenden och den här typen av 

förändringar som kommer från den finska sidan genom att ställa sig frå-

gan: Kunde vi göra mera här på Åland, kunde vi göra något för att fak-

tiskt driva en egen politik på området också? Det skulle vara välkommet 

om det kom sådana förslag från regeringen. Vi från Ålands Framtid ska 

bidra i allra högst i den debatten. Det verkar tacksamt att också ltl Toi-

vonen är öppen för en sådan diskussion.  

Det hade varit bra med en uppmaning till landskapsregeringen om 

utskottet ansåg att detta var påkallat. Det blir lite för sent att debattera 

nu när utskottet inte har några egna förslag.  



  

832 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Jag säger precis som ltl Winé, jag är väldigt förvånad 

över ltl Toivonens plötsliga utspel här i plenum angående avsaknad av 

debatt. Ltl Toivonen har varit med varenda sekund i utskottet. Utskottet 

har letts på föredömligt sätt av ordförande Silander där frågan ställdes 

vid ett flertal tillfällen om någon av ledamöterna i utskottet hade någon-

ting att invända mot att det blev ett kort formulär. Det var precis tyst 

från Toivonens stol.  

Att nu stå här och prata inför åländska media är ju bara ett spel för 

galleriet och ett sätt att försöka få lite uppmärksamhet. Ta tillvara din 

plats i utskottet när du för en gångs skull är där och gör din röst hörd i 

utskottet, då blir det mera trovärdigt i salen när du börjar föra debatt. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Det var inte utskottsbetänkande som jag kritiserade, 

för det har jag skrivit under. Det var hanteringen att regeringen här har 

skrivit av rad efter rad, punkt efter punkt och kommatecken efter kom-

matecken från den finska regeringen. Om jag sedan har tio anföranden 

med eller utan slips ändrar ingenting ändå. Ibland så håller jag anföran-

den, ibland så håller jag dem inte, jag väljer själv. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, talman! Ja, det blir aningen mera trovärdigt om man har en egen 

åsikt när vi debatterar och om man då har reserverat sig mot ett beslut 

som i det här fallet det här betänkandet. 

Att här och nu stå och prata om ditt och datt för ju inte saken framåt, 

inte på något sätt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Regeringen förvånar sig också över ändringen i tonläget 

som vi nu hör. 

När utskottet presenterade sitt betänkande, som blev offentligt förra 

veckan, så kunde åtminstone jag till min glädje konstatera att hela ut-

skottet omfattade regeringens skattepolitik till den här delen. Det var till 

och med så långt att betänkande gavs genom den kortaste möjliga vari-

anten. Det fanns inga ifrågasättande. Nu är det uppenbarligen någonting 

annat. 

För landskapsregeringens del så debatterade vi lagförslaget ganska 

ingående då förslaget lades. Vi kopplar ihop det med konkurrenskrafts-

avtalen där landskapsregeringen har sagt att man ska genomföra samma 

eller motsvarande åtgärder som på rikshåll. Det gör vi, det löftet gav vi 

gällande skattepolitiken och vi har fullföljt vårt löfte till punkt och 

pricka. 
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Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Det är fortfarande inte det här utskottsbetänkandet 

som jag kritiserade, utan det att regeringen fungerar mer eller mindre 

som en kopieringsapparat. Det har varit en väldigt liten debatt här, vil-

ket också ltl Pettersson tog upp här tidigare. 

Det har inte blivit motsvarande åtgärder, det har blivit exakt på 

kommatecknet. 

Talmannen 

Talmannen påminner om att debatten handlar om utskottets betänkande. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Tack, herr talman, för det påpekandet! Så står det i min agenda också 

som jag har framför mig. 

Jag upprepar vad jag sade tidigare. När regeringen Sipilä för rätt 

länge sedan antog sina planer att först via lagstiftning sänka lönekost-

naderna för att höja konkurrenskraften speciellt i exportindustrin, så 

ända sedan den dagen har landskapsregeringen för sin del konstaterat 

att motsvarande också behöver genomföras här på Åland. Vi har också 

ett behov av att ha en stark exportindustri. 

Ärendet utvecklades så att man via avtal på rikshåll kom överens om 

hur lönerna skulle sänkas i viss mån men som motkompensation sänks 

skatterna på ett gynnsamt sätt för de skatteskyldiga.  

Landskapsregeringen har hela tiden sagt att vi genomför motsvarande 

sak på avtalssidan och motsvarande skattesänkningar. Därför måste 

man stå vid sitt ord och genomföra samma saker också. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Ja, det var det som jag sade i mitt anförande för att förtydliga det här, 

systemet med att man sänker lönerna och skatterna tycker jag att är helt 

rätt. Men när det heter motsvarande så behöver det inte vara exakt och 

det är detta som jag kritiserade, inte utskottets betänkande.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Jag tror att det mesta har berörts. 

Jag blir ändå lite förvånad över turordningen i den här debatten. 

Normalt när lagförslag kommer så är det en remiss där man brukar 

framföra olika åsikter. De åsikterna tar man vidare med sig till utskottet 

om man inte delar den åsikt som lagen berör. Ltl Toivonen och alla som 

sitter i utskottet har haft möjlighet till det. 

Jag ser ingen reservation i det här betänkandet. Det brukar vara ku-

tym att om man har en annan åsikt så för man fram en reservation, man 

försvarar den åsikten i debatten då man behandlar utskottets betän-

kande. Jag förstår inte den här turordningen. Det här är någonting nytt, 

man ska ju behandla utskottet betänkande och inte ändra åsikt. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Jag nämnde nog de här frågorna också i remissde-

batten, men jag noterade det minimala intresset för dessa frågor. 
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Som jag sade, jag har tidigare varit 1 mot 29, jag måste inte vara det 

varje gång. Jag kan ju vara tyst någon gång också fast inte ledamoten 

tror det. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Om det är så att man har nämnt en åsikt i remissen 

så brukar man försvara det i behandlingen i utskottet. Ltl Toivonen har 

ingen reservation som avviker från själva betänkandet. Det är betänkan-

det som vi behandlar. Jag tycker att det blir en märklig turordning här. 

Ltl Toivonen har nu kommit på att det här inte är bra och att vi inte tar 

vara på våra egna möjligheter. Ltl Axel Jonsson sade att vi från Ålands 

Framtid alltid brukar påpeka att vi ska försöka ta vara på våra möjlig-

heter. Men som finansministern sade här så är det här en överenskom-

melse som har gjorts och man ska föra fram det här paketet i sin helhet. 

I det här fallet har vi från Åland Framtid inte haft någonting att invända. 

Jag tycker att ltl Toivonen inte har tagit vara på chansen när han har 

haft en avvikande åsikt. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Jag kanske tänker fel den här gången också, men 

olika faktorer inverkade. En faktor var att vi ville få en snabb behand-

ling. Då skulle jag igen ha behövt kämpa emot väderkvarnar i finansut-

skott. Visst, vi kunde ha jobbat i fyra dagar och ändå kommit med 

samma betänkande, för jag skulle ha blivit omkull röstad ändå. Vi skulle 

ha fått skjuta fram hela vårt schema och det var inte värt det, tyckte jag. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Tack, talman! Jag ska inte uppehålla mig så länge vid det här, men jag kände 

att jag vill utveckla det något vidare efter replikskiftet eftersom det i mångt 

och mycket handlar om förhållandet mellan parlament och regering.  

Vi fick höra utskottsordförande Silander presentera en lång rad effekter 

som dessa nya lagar får för Åland. Det handlar om kommunerna, pensionsål-

dern, hushållsavdraget och det handlar om någonting helt nytt; företagarav-

draget.  

Sedan kom finansminister Perämaa och gav en briljant förklaring på vad 

man ska göra: Det är kopplat till konkurrenskraftsavtalet, man gör detta för 

att sätta mera fart i samhället på de olika ekonomiska nivåerna. Av exakt de 

skälen så tycker jag att det faktiskt är väldigt nonchalant att avfärda en lag-

stiftning om skatter med det korta formuläret. Jag tycker inte det är klädsamt 

för parlamentet.  

Regeringen har gjort sitt jobb, de har gjort en mycket bra beredning och 

jag kan i stort sett omfatta allting. Men jag ser ur demokratisk synvinkel det 

som viktigt att lagtingets utskott fördjupar sig i frågor och berättar att man 

har fördjupat sig i frågor. Det man inte berättar så vet faktiskt inte folk om. 

Det handlar dels om öppenheten i lagtinget, att man får till stånd just den här 

debatten som pågår just nu. Skulle man ha sagt att utskottet stöder det som 

nu finansministern t.ex. sade så hade frågan varit över för då hade man direkt 

fördjupat ämnet. 
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Nu väljer man att bara behandla det väldigt ytligt och säga att man föreslår 

att det antas oförändrat. Därmed gör man parlamentet till en oviktig detalj i 

lagstiftningen, trots att det är parlamentet som faktiskt ska stifta lagarna. 

Jag ser detta principiellt. Jag önskar att det korta formuläret aldrig ska an-

vändas, särskilt inte när det handlar om skatter för då har man inte riktigt ta-

git sitt uppdrag riktigt allvarligt. Jag tycker också att man ser det på att vi har 

fyra stycken höranden, men ingen av dessa höranden har lämnat ett sådant 

avtryck att det förtjänar att nämnas i betänkandet. Det är inte schysst mot 

dem heller, faktiskt. 

Jag vill att ett utskott ska komplicera saker, inte bara trycka på ”gilla” 

knappen, för det är att göra det lite för lätt för sig.  

Jag menar faktiskt inte detta ska tas som en djup personlig kritik. Jag tyck-

er att vi ska använda detta till att göra bättre framöver för det förtjänar lag-

stiftningen, det förtjänar självstyrelsen och det förtjänar parlamentet. Tack. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Endast för att jag nämndes i anförande så träder jag talar-

stolen den här gången. 

Jag som finansminister lyfte upp precis samma saker under remissen, 

dvs. att skattepaket kopplar ihop med konkurrenskraftsavtalet. Det är en 

del av hela paketet som nu omfattas också av arbetsmarknadsorganisat-

ionerna. Det är en viktig del. Det här tillsammans ska ge de här effekter-

na, förhoppningsvis för exportindustrin och få igång hjulen så att de ska 

snurra lite snabbare, dels i Finland men också hemskt gärna här på 

Åland. Det här framförde jag då i remissen. Jag vet att utskottsmed-

lemmarna, säkert även utskottsordförande, tog del av debatten då. De-

batten fördes mellan personer och detta fördes fram då redan. Jag vet ju 

att samma sak diskuterades i utskottet i samband med att jag hördes 

där.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Ja, det är jag mycket väl medveten om. Men med tanke på vik-

ten i innehållet i informationen så anser jag att det borde ha funnits med 

i betänkandet. Genom att skriva det i betänkandet så godkänner parla-

mentet regeringens avsikter. 

Som det är nu säger man; ” ja, det är nog fine”, men vilka avsikterna 

är har man ingen aning om såvitt man inte går tillbaka och läser allting. 

Jag tycker att ett finans- och näringsutskott är lite för viktigt för att ta 

det korta formuläret. Jag är rätt övertygad om att finansministern in-

nerst inne håller med. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag tillåter mig att göra någon sorts bedömning. Jag har 

suttit i regeringar, i opposition, i finans- och näringsutskottet både i op-

positionsroll och i majoritetsroll och som jag bedömer det så gör ltl Tage 

Silander ett alldeles utomordentligt bra och noggrant arbete. Det är för-

stås bara min bedömning. 
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Eftersom lagtinget diskuterade utifrån landskapsregeringens fram-

ställning att skattesänkningarna är ett paket som syftar till att öka kon-

kurrenskraften bl.a. i exportindustrin, lönesänkning är den andra delen, 

så kan jag bara notera att utskottet omfattar helhetsplanen, precis som 

lagtinget under remissdebatten gjorde eftersom ingen ifrågasatte det. 

Därför finns det inte särskilt mycket att orda om mera.  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! När man slutar orda om saker så har man kapitulerat. Då 

säger man; ”vi har inte längre någon egen åsikt”. I det här aktuella fallet 

nu så har finansministern nämnt konkurrenskraftsavtalet tre gånger på 

mindre än fem minuter. Det är alltså inte oviktigt. Det är synnerligen 

viktigt! Av det skälet tycker jag att det är klädsamt av ett utskott att re-

sonera kring vad det handlar om. Vi är här för att resonera, vi är här för 

att väga argument mot varandra. Vi är inte här för att lyssna på tystna-

den som finansminister Perämaa tydligen helst vill göra, och det kan jag 

förstå för sitter man på den sidan så är det kanske enklare att lyssna på 

tystnaden än oväsen, men det är inte så ett parlament ska fungera. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, talman! Ltl Jörgen Pettersson sade i sitt anförande att utskottet 

gärna ska komplicera saker, titta och grunna på dem, om jag hörde rätt. 

Vi har tittat på dem.  

Vi hade ett skrivet betänkande som vi såg på. Men ett enigt utskott, 

märk väl ett enigt utskott, konstaterade att det var precis en upprepning 

av det som stod i lagförslaget. Det stod precis samma sak som land-

skapsregeringen sade. Med anledning av detta så sade ett enigt utskott 

vi skulle korta ner texten. Det är lagen som gäller. Vi har fått höra om 

den remissdebatten och vi har fått det sagt.  

I finans- och näringsutskottet har vi också pratat om att vi kommer 

att hålla oss till korta betänkanden. Vi ska inte bara skriva för skrivan-

dets skull på det sättet som ltl Pettersson pratade om att det ska vara 

mycket ord. Vi tycker istället att det är politiken som ska tala och det 

finns i lagförslaget anser jag. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Ltl Winé sade att man har gjort en behandling i utskottet. Man 

hade kommit fram till ett förslag i text till följd av diskussionerna som 

hade förekommit i utskottet och sedan bestämde man sig för att stryka 

allting och istället gå in för det korta formuläret. Har då utskottet fak-

tiskt gjort sitt jobb tillräckligt bra? Är det faktiskt möjligt att det inte 

finns någonting i lagförslaget som man kan föra ett resonemang kring 

eller som man borde beskriva vilka effekter det har för kommuner, för 

företagare, för låginkomsttagare och för pensionärer? Finns där ingen-

ting som inte är värt att lyfta i ett betänkande som inte redan har lyfts 

från landskapsregeringen? I sådana fall har antingen landskapsrege-

ringen lyckats väldigt bra, vilket jag förstår att man själv tycker, men har 
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lagtinget faktiskt granskat landskapsregeringen då? Eller har man valt 

att trycka på ”gilla” knappen eftersom det är mycket snabbare? 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, talman! Det finns inga ”gilla” knappar. Vi har ett utskottsbetän-

kande, vi har ett utskottsarbete i finans- och näringsutskottet i Ålands 

lagting som ltl Pettersson raljerade om.  

Vi valde att stryka eftersom vi inte hade några andra åsikter än 

Ålands landskapsregering. Det var inte så konstigt eftersom det var ett 

bra lagförslag och det är en del i ett stort paket. Jag tycker inte det är så 

märkvärdigt. Vi jobbar framåt och vi tittar på det här. Däremot att ral-

jera över utskottsarbetet som ltl Pettersson gjorde, till och med över sina 

egna lagtingsledamöter från sitt eget parti, det tycker jag att är lite 

märkligt måste jag säga. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Vad raljerande innebär har jag lite svårt att förstå faktiskt. 

Majoriteten skriver betänkandet, så är det. Majoriteten bestämmer hur 

betänkandet ska se ut.  

Här har vi ett lagförslag som har ändringar i skattelagstiftningen 2017 

och som antagligen är det viktigaste vi har att hantera, sett ur det stora 

hela, hur vi ska finansiera vår välfärd. 

Om ett finans- och näringsutskott hanterar det, skriver ner text up-

penbarligen och sedan bestämmer sig att det var för dåligt och stryker 

alltihop och gör betänkandet enligt korta formuläret, då har man fak-

tiskt inte riktigt tagit betänkandet hela vägen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Företagaravdraget finns redogjort för i lagförslaget. 

Det finns även bakomliggande fördjupade detaljer i propositionen. Om 

det finns tillräcklig information så måste det ju räcka med det. Det 

känns ju helt onödigt att lägga ned tid på detta. Vi vet hur vi haft det 

med personalresurser i lagtinget. Ska man i utskottsarbete lägga ned tid 

på något som man redan vet att är bra beskrivet? Jag hoppas att ltl Jör-

gen Pettersson kan ta till sig detta eftersom vi tidigare satt tillsammans i 

finans- och näringsutskottet och kanske ibland också satte ner väldigt 

mycket kraft på att skriva saker som inte hade behövt skriva. Kan inte 

Pettersson ta till dig det? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Nja, jag är inte riktigt en vän av tystnadens styrande. Jag 

tycker att det är bättre ifall man mäter åsikter och man skriver ner syn-

punkter.  

Företagaravdraget finns redogjort för hur det fungerar i teorin, myck-

et väl så. Men hur ska det fungera i praktiken? Finns det någonting som 

detta lagting borde ta till sig? Finns det någon företagsform som skulle 
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gynnas mer eller mindre av avdraget? Hur kommer förändringar i ål-

derspensionen att slå? Vad innebär det för kommunerna? Är det någon-

ting som vi borde ha med oss i den fortsatta behandlingen när det kom-

mer kommunala lagstiftningar? Allt sådant är helt spårlöst försvunnet. 

Jag tycker att jag som lagtingsledamot har rätten att säga att här var det 

inte på sin plats med det korta protokollet. Här borde man ha fört ett 

större resonemang. Jag tror faktiskt att ltl Carlsson håller med om att 

det är bättre att resonera än att inte resonera, åtminstone borde det vara 

så. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Jag tror att vi tycker fullständigt olika i frågan om 

korta formuläret eller inte. Jag tycker att korta formuläret ska användas 

så ofta som möjligt om man tycker likadant för då finns det ingen anled-

ning att lägga ner en massa tid och resurser på det. Jag tycker snarare 

att det är positivt att det nya finans- och näringsutskottet tar till sig och 

använder sig av det korta protokollet om man tycker likadant. Det finns 

inte några skäl att lägga ner en massa tid och resurser på det. 

Jag hoppas också att, eller kanske jag inte gör det förresten, ja det 

kanske är bra att oppositionen fokuserar på att diskutera korta formulä-

ret än att berätta vad man vill rent politiskt. Jag förstår inte vad ltl Pet-

tersson och centern vill politiskt i den här frågan? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Bortsett från slalomåkningen från ltl Carlsson så undrade han centern 

står politiskt när det gäller tekniken att bygga ett betänkande. Det hand-

lar inte om politik. Det handlar om vad utskottet ska göra och hur ut-

skottet ska fungera i förhållande till regeringen och till lagtinget. 

När ett parlament har utsett sju personer till ett utskott att noggrann-

nare gå in i hur olika lagförslag slår så förväntar jag mig inte riktigt att få 

tillbaka korta formuläret. Det ser ut som att utskottet har resonerat noll 

kring det. Så ser det ut. Jag tycker att det är synd för utskottet och jag 

tycker att det är synd för lagtingsarbetet.  

Igen, vi är här för att resonera och fundera, inte bara ta det korta for-

muläret. Regeringen ska komma med sina förslag, men sedan ska man 

nog ta sig en diskussion till. Ju mera tystnad det blir, desto sämre funge-

rar demokratin.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussion är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om  ändring av kommunalskattelagen för land-

skapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

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

Remiss 

2 Ändrade regler för användning av provnummerskyltar 

Landskapsregeringens lagförslag LF 10/2016-2017 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Diskussion.  

http://www.lagtinget.ax/arenden/LF%207%7C2016-2017/lagforslag-fran-alands-landskapsregering-lf-7-2016-2017-46089#link_9
http://www.lagtinget.ax/arenden/LF%207%7C2016-2017/lagforslag-fran-alands-landskapsregering-lf-7-2016-2017-46089#link_9
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Minister Mika Nordberg 

Tack, herr talman! Lagförslaget som landskapsregeringen nu kommer med är 

inte speciellt omfattande. Det är ganska kort men desto viktigare för en nä-

ring på Åland. 

Det började med att näringsministern i den förra regeringen uppmärk-

sammade problemställningen som kom efter att landskapsregeringen imple-

menterade EU:s skrotningsdirektiv för fordon.  

I och med direktivet infördes begreppen avställning och påställning av for-

don. I förlängningen betydde det att i 34 § och även i 30a § så missade man 

att införa möjligheten att bilar som avställda i det åländska samhället skulle 

få framföras tillfälligt med provnummerbrickor.  

Trots att vi känner till att vi har tre EU-direktiv på kommande från 2014, 

nr 45, 46 och 47 och den här lagen kommer att öppnas i sin helhet för att im-

plementera de nya direktiven, så har landskapsregeringen ändå valt att nu 

emellan komma med en liten justering. Den möjliggör bl.a. för bilförsäljarfö-

retag på Åland att med en provnummerbricka kunna provköra bilar som de 

har i lager och som de kanske av ekonomiska orsaker har avställa. 

Landskapsregeringen föreslår en ändring av 30a §.”Ett avställt fordon får 

inte brukas på väg annat än i den omfattning som får ske i fråga om ett for-

don som försetts med provnummerskylter”. 

Med det, herr talman så tackar jag för ordet.  

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. 

Enda behandling 

3 Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2016 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 8/2016-2017 
Landskapsregeringen budgetförslag BF 2/2016-2017 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion. 

Ltl Tage Silander 

Tack, herr talman! Finans- och näringsutskottet har behandlat landskapsre-

geringens budgetförslag nr 2/2016-2017 gällande förslag till tredje tilläggs-

budget för år 2016. 

Herr talman! Landskapsregeringens tredje tilläggsbudget för år 2016 inne-

hållande några budgettekniska förändringar, men även bland annat en juste-

ring av det budgeterade avräkningsbeloppet för året samt en justering av de 

beräknade inkomsterna härrörande från apoteksavgifter. 

Den beloppsmässigt största förändringen utgörs av en omvärdering av fas-

tighetsinnehavet, sålunda att den i grundbudgeten upptagna uppvärderings-

posten om 108 miljoner euro nu minskas med 26 miljoner euro. Skillnaden 

mellan det nu uppskattade värdet fastigheterna som överförts till fastighets-

verket och bokföringsvärdet för dessa fastigheter istället uppgår till 82 miljo-

ner euro vilket ger ett nytt balansvärde om ungefär 149 miljoner euro. 

Av de övriga inkomst- och utgiftsposterna som enligt budgetförslaget änd-

ras önskar jag nämna de mest betydande, nämligen en nedjustering av avräk-
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ningsgrunden med 1,2 miljoner euro, men samtidigt ökade apoteksavgifter 

om cirka 155 000 euro, samt därtill ökade dividendintäkter om 314 000 euro. 

 

När budgetförslaget diskuterades här i lagtinget inför remitteringen till ut-

skottet ägnades en del av anförandena frågor rörande speciellt ÅDA Ab. Det 

önskades även att utskottet skulle granska att verksamheten utvecklas enligt 

plan gällande funktioner såväl som ekonomi. Utskottet har diskuterat ärendet 

och avser att vid lämplig tidpunkt, så långt det är möjligt inom aktiebolagsla-

gens gränser, verkställa denna uppföljning med motivet att den är så intimt 

förknippad med och särdeles viktig för landskapets övriga verksamheter. 

Utskottet har även för avsikt att fortsätta att låta sig informeras om fastig-

hetsverkets verksamhet. Ett sådant informationstillfälle hölls i samband med 

behandlingen av budgetförslaget, och flera dylika tillfällen kommer att hållas. 

Herr talman! Utskottet föreslår, till det samlade lagtingets stora glädje, att 

den tredje tilläggsbudgeten för år 2016 antas i oförändrad lydelse. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! När budgeten för 2016 behandlades i utskottet skrev utskottet 

att man noterar att underskottet var minus 17,6 miljoner och att åtgär-

der att rätta till detta förhållande inleds i kommande tilläggsbudget. Det 

här gjordes för rätt länge sedan, över ett år sedan och sedan dess har det 

varit flera stycken tilläggsbudgeter.  

I anförandet av finansutskottets ordförande om tilläggsbudgeten så 

var han mycket kritisk till underskottet och att det snarast måste rättas 

till. Nu har det gått ett år sedan dess och nu visar underskottet minus 18 

miljoner, nästan en halv miljon till. Vilka kommentarer har finansut-

skottets ordförande? Är han nöjd med utvecklingen?  

Ltl Tage Silander, replik 

Herr talman! Jag är inte nöjd med att vi fortsättningsvis visar väldigt 

stort underskott för år 2016. Självklart vill vi att det ska bli bättre. Det 

har också funnits klara ambitioner att förbättra det. Många av de ambit-

ionerna har förverkligats eller satts igång, samtidigt som vi, när det här 

ärendet remitteras, också fick höra av ltl Karlsson att det har uppstått 

väldigt många nya kostnadsposter som nu medför att vi står ungefär på 

samma plats som vi gjorde när vi började diskutera budgeten. Det är be-

klagligt, det tycker jag ärligt. Vi har fortsättningsvis en plan om att bud-

getunderskottet måste ner och att vi på sikt även ska ligga på plus.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det håller jag helt med om. Det har alltid funnits skäl och 

förklaringar även till tidigare underskott som nu starkt kritiserades av 

den här regeringen.  

Nu har vi facit i hand; efter att den här regeringen har verkat i 30 pro-

cent av sin mandattid har man ökat underskottet med en halv miljon. 

Det här är ingen kritik, men det är inte så lätt att börja skära i välfärden 

för ålänningarna och omstrukturera. Den krassa verkligheten kommer 

emot. 

Nu är vi i den lyckliga situationen att skattegottgörelsen ökar drama-

tiskt för det här året med 13 miljoner. Inkomsterna, att ålänningarna be-
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talar mer skatt, kommer att reda upp och hjälpa regeringen och hela lag-

tinget, det är ju bra. 

Det här visar att den omfattande kritiken som gjordes var ett litet slag 

i luften när regeringen själv till och med ökar underskottet. Men jag vill 

inte kritisera regeringen för den skull. 

Ltl Tage Silander, replik 

Tack, herr talman! Vi är säkert alla missnöjda med att vi har så stort 

budgetunderskott för 2016. Men det ska ju inte förringa den kamp som 

nu förs att få siffrorna att bli bättre och med allas hjälp kommer det 

också att lyckas. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Efter remissdebatten i onsdags så hade ÅDA en extra 

bolagsstämma. Alla ägare hade möjlighet att närvara, även media var på 

plats och det var ett öppet möte. Man presenterade information att hela 

ledningsgruppen kommer att vara ny till våren, stora delar är redan nya, 

majoriteten av styrelsen är nya. Vi har en ny VD som tillträder idag. Man 

berättade om den action plan som man har jobbat med, där t.ex. ett mål 

till kvartal fyra i år var att självfinansieringsgraden ska vara 90 procent. 

Det målet har man överträffat och är redan 100 procent självfinansierad, 

vilket det ser ut att bli till årsskiftet.  

ÅDA berättade också om de påståenden som har förts fram i den all-

männa debatten, det har förekommit mycket missvisande uppgifter och 

man informerade och bemötte allt detta. Det är viktigt att allmänheten 

och lagtinget får reda på allt det här. 

Ltl Tage Silander, replik 

Tack, herr talman! Det är ju positiva nyheter som förmedlas här till alla i 

salen. För den skull har vi i utskottet ändå tänkt förhöra oss om den in-

formation som ltl Carlsson redogjorde för här. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Det är precis det jag hoppas på och därför välkomnar 

jag också det som utskottet har skrivit att man avser att ta till sig mer in-

formation under våren. Det är värdefullt också när den nya lednings-

gruppen fullt ut är på plats. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussion är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motivering-

en. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd. 

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 
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För kännedom 

4 Erkännande av yrkeskvalifikationer 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 7/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 9/2016-2017 

Ärendet upptas till behandling vid nästa plenum. 

5 Ändrade bestämmelser om ordningsbot 

Landskapsregeringens lagförslag LF 11/2016-2017 

Ärendet upptas till behandling vid nästa plenum. 

6 Ändring av landskapslagen om produktionsstöd för el från vindkraftverk  

Ltl Harry Janssons m.fl. lagmotion LM 1/2016-2017 

Ärendet upptas till behandling vid plenum vid nästa plenum. 

7 Vårdös status som skärgårdskommun 

Ltl Mikael Lindholms m.fl. åtgärdsmotion MOT 1/2016-2017 

Ärendet upptas till behandling vid plenum vid nästa plenum. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls onsdagen den 18 januari kl. 14.00. En frågestund hålls samma dag 

kl. 13.00. Plenum är avslutat. 
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Frågestunden börjar 

1 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen 

F 2/2016-2017 

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 Runar Karlsson 

Herr talman! Åland är ett välmående samhälle, näringslivet går bra och vi har 

låg arbetslöshet, fantastisk barndagvård, skolor, sjukhus som är bland de 

bättre. Inom ett område är det illa ställt och det är våld mot kvinnor som är 

ett gissel för oss som på många andra ställen. Jämför vi med professor G W 

Persons uppskattning i Sverige förekommer det cirka 900 kvinnomisshandel 

per år på Åland, nästan tre per dag. Min fråga är om landskapsregeringen har 

några nya arbetsmetoder för att motverka det och kommer man att tillsätta 

några nya resurser för detta gissel? 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Det är alldeles korrekt som ltl Runar Karlsson påtalade. Det har uppmärk-

sammats väldigt mycket i lokal media, vilket är väldigt bra men också i media 

på svenska sidan där man konstaterar att våld i nära relationer, våld mot 

kvinnor och barn faktiskt ökar. Förra veckan var det en diskussion som fe-

ministparaplyet och folkhälsan hade initierat, ett välbesökt diskussionstill-

fälle med ca 50 personer. Det var företrädesvis kvinnor i olika åldrar som 

jobbade med frågorna frivilligt och inom sin yrkesroll, men också kvinnor 

som blivit utsatta. Även kvinnor som vuxit upp i familjer där pappan hade va-

rit våldsam och slagit mamman, väldigt starka berättelser. 

Det som landskapsregeringen gör och som de har gjort genom tiderna är 

att ha fokus på den något svårlösliga frågan. Konkret har man en samver-

kansgrupp som ska jobba med de underställda myndigheterna men försöker 
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också i samarbete med ÅSUB att ta fram nya metoder att hitta kvinnorna 

inom vården som blir utsatta för våld. Vi kommer att köra utbildningar. Det 

finns förfrågningar från fältet att ånyo utbilda personal inom de olika katego-

rierna och vi jobbar med maskulinitetsnormen på nordisk nivå. Vi har olika 

frågor som vi jobbar vidare med. 

Ltl Runar Karlsson 

Vet att det inte är ett lätt område att försöka motverka kvinnovåld. Det har 

jobbats tidigare och det jobbas nu. Märker att frågan blir aktuell lite nu och 

då i media och det gäller för oss politiker att hålla ärendet varmt, hålla fokus 

på att det inte glöms bort, försöker jobba ännu mer aktiva tillsammans för att 

motverka det. Det finns kvinnor som måste vara rädda för att fara hem från 

jobbet, det finns barn som ser sin mor bli misshandlad osv. Det är inte skojiga 

saker. Sedan är misshandeln i olika grader, det kan också finnas psykisk 

misshandel. Det är en tragedi det som sker där ute idag. 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! På diskussionstillfället i förra veckan utkristalliserades flera fält som 

man behöver jobba med och det är en samverkansgrupp mellan myndighet-

erna, polisen, Tallbacken, ÅHS och kommunerna. Det framkom också att det 

saknas vissa led i vårdkedjan om du har blivit utsatt för våld, blivit misshand-

lad av din partner. Det finns utrymme att göra förbättringar inom ÅHS. ÅHS 

har också det som fokusområde och där är ltl Karlsson aktiv i styrelsen, där 

behöver man se på vårdkedjorna vad som är primärvård, specialsjukvård. Det 

som också framkom på seminariet var eftervård, det får jag återkomma till 

det. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Tacksam för att lantrådet gett ett bra svar på den stora frågan 

på den korta tid som ges möjlighet att ge ett svar. Har en idé, ett förslag som 

man kan fundera på. Vi hade tidigare en form av jämställdhetsdelegation som 

delvis handhade frågorna som inte finns kvar mera och jag satt själv med där 

och kände att jag fick mycket kunskaper inom området. Kunde vi tillsätt en 

kvinnokommission på Åland som skulle vara bestående av bara lagtingsle-

damöter och lantrådet som ordförande. Då skulle vi få fokus på området och 

också ledamöterna själva skulle få en stor insikt och kunskap. Det finns kun-

skapsbrist inom området om man inte själv sätter sig in i det och har möjlig-

het att få vara med i organisationen. 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Det är inte en helt tokig idé kanske t.o.m. ganska bra. Om vi får 

samverkansgruppen mellan myndigheterna att fungera mellan polisen, Tall-

backen, ÅHS och kommunerna kanske man kunde ha en samverkansgrupp 

mellan politikerna, representanter från ÅHS, lagtinget, landskapsregeringen 

och för kommunerna. Att man håller i frågan och ser till att man inte gör 

dubbelarbete. 

Det som framkom under diskussionen var att det saknades stödgrupper 

och stödpersoner. Där har jag diskuterat med minister Valve och med Vivan 

Nikula som är grand old lady i dessa frågor att det kan vara ett arbete att göra 

för tredje sektorn, folkhälsan eller Feministparaply att man håller stödgrup-

per och utbildar stödpersoner. 
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Talmannen 

Följande frågeställare är ltl Bert Häggblom. 

Ltl Bert Häggblom 

Tack, talman! Vårt landskap är beroende av turister, att vi har ett vackert 

landskap och att omgivningarna är i skick. Vad som oroar mig är att vi börjar 

se allt mer skrotfordon som lämnas på offentliga platser, t.ex. på Nabbens 

parkeringsplats står tre skrotfordon som ingen tar vara på. Enligt min be-

dömning är det väl landskapet som är huvudansvarig för att något sker så att 

inte landskapet förfulas och det ger upphov till att andra ungdomar förstör 

mer på bilarna. Det ser helt enkelt allmänt hemskt ut. 

Både i Sverige och i Finland finns det lag om flyttning av fordon men det 

finns ingen sådan lagstiftning här. Hur ser landskapsregeringen på detta pro-

blem? 

Minister Wille Valve 

Tack, ltl Häggblom. Föremålet för frågan hör till minister Gunells ansvarsom-

råde eftersom det är en miljöfråga. Minister Gunell ansvarar för alla miljöä-

renden så även frågan om skrotpremie så mitt konkreta förslag skulle vara att 

rikta frågan till minister Gunell eller dennes ersättare. 

Ltl Bert Häggblom 

Eftersom minister Valve inte kan svara på frågan är det ingen idé att komma 

med tilläggsfråga och Gunell är inte närvarande. 

Talmannen 

Följande frågeställare är ltl Axel Jonsson. 

Ltl Axel Jonsson  

Talman! Under det gångna året har Åland upplevt ett exceptionellt år själv-

styrelsepolitiskt och det gäller även språkpolitiken överlag i Finland. Vind-

kraftsstöd, ojusterad klumpsumma, fiskekvoter, hot om slopad demilitarise-

ring, en olöst hälso- och sjukvårdsreform, båtskatt, bostadsbidrag som inte 

betalas ut till finska studerande på Åland. Man har drivit en aktiv politik 

gentemot Åland där man direkt har gått emot åländska intressen. Det har vi 

alla bekymrat oss över här i salen. Min fråga blir därför direkt till fru lantrå-

det, har landskapsregeringen beredskap att inleda en frigörelseprocess från 

Finland? 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Ltl Axel Jonsson får definiera vad han menar med en frigörelsepro-

cess, anser att statstillhörigheten är något mer komplicerad. Om ledamoten 

är vänlig och definierar vad han menar med en frigörelseprocess ska jag för-

söka bringa klarhet i hur landskapsregeringen diskuterar. 

Ltl Axel Jonsson  

Statstillhörighetsfrågan är egentligen i grund och botten väldigt enkel om 

man ser på dagens självstyrelsekonstruktion som tar sikte på att säkra det 

svenska språket på Åland. Tittar vi på resultatet på det gångna året ser vi att 

det svenska språket idag inte längre har den grundlagsstatus som vi har ut-

gått ifrån att det svenska språket har i Finland. Det är allt fler som ifrågasät-

ter om man faktiskt Finland lever upp till de förpliktelser som man har åtagit 
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sig för att få statstillhörigheten över Åland 1921. Vi menar att man inte längre 

klarar av att uppfylla de krav som ställdes på Finland 1921 och därför bör frå-

gan om statstillhörighet aktualiseras. Vi från Ålands Framtid förespråkar ett 

självständigt Åland och vill gärna gå vidare med en sådan process, men vad 

har landskapsregeringen för beredskap i att aktualisera frågan om statstillhö-

righet? 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Jag delar uppfattningen till den delen att det har varit ett utmanande år och 

de problem som vi har haft i axeln Åland Helsingfors, de har varit många och 

de har varit komplicerade. Jag kommer precis från ett möte med åländsk cen-

ter där vi diskuterade frågan väldigt ingående. Där konklusionen var att man 

inte gör saker på rikssidan genom ren och skär illvilja utan det handlar om 

kunskap och om att man har sin agenda full med andra frågor. Det är utma-

nande och vi har ett utmanande läge när det gäller det svenska språket och 

hur vi ska få service på svenska. Där ser vi att Åland måste hitta sina vägar, 

dit hör inte statstillhörighet. 

Ltl Axel Jonsson  

Ska man då förstå lantrådets svar på frågan som att regeringen vill att Åland 

ska fortsätta tillhöra en stat som dels inte kan kommunicera med Åland på 

svenska och som inte har tid att utveckla Åland eller beakta åländska intres-

sen och jobba med åländska frågor, är det så lantrådets svar ska förstås? 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Svaret ska förstås att jag delar uppfattningen att vi har en utma-

nande situation men tycker inte om att man målar upp någon slags skräck-

propaganda. Det som vi har upplevt inom flera områden är att det finns en 

vilja till lösningar. Åland kan hitta sin egen väg, vi kan utnyttja vår självsty-

relse, vi håller på att ta fram en ny självstyrelselag, vi vänder oss mer till Sve-

rige, vi har hand om vår egen utbildning. Att hitta nya vägar så att självstyrel-

sen står sig stark men att byta statstillhörighet finns inte på sittande land-

skapsregerings agenda. 

Talmannen 

Följande frågeställare är ltl Stephan Toivonen. 

Ltl Stephan Toivonen 

Herr talman! Fru lantråd. Min fråga borde egentligen riktas till minister 

Nordberg men han är inte närvarande. 

Lagförslag 15a/2015-2016, Komplettering av förslaget om vattenfarkoster. 

När den skulle överlämnas sade minister Nordberg i media att man skulle 

höja registreringen för registreringen av vattenfarkoster så att Åland skulle 

slippa båtskatten. Jag motsatte mig lagförslaget med motiveringen att det var 

populistiskt och fick den gången en del kritik och rätt lite förståelse för mina 

synpunkter. Tyvärr var inte minister Nordberg på plats eftersom hela rege-

ringen utom vicelantrådet var i Helsingfors för att träffa finska regeringen. 

Jag ifrågasatte detta och pratade om käppar i hjulet, kanske en felaktig meta-

for, frågan är om ålänningarna slipper båtskatten tack var den här lagen? 
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Lantrådet Katrin Sjögren 

Vi har hela tiden diskuterat i de termerna att det inte går att undvika en båt-

skatt helt och hållet, det finns andra metoder för staten att t.ex. genom dekla-

ration, vi vet inte exakt ännu hur man ska utforma det slutliga förslaget det är 

inte klubbat. Åland är en del av staten Finland, det självstyrande Åland så vi 

har all rätt att fundera kring rimligheten hur vi beskattas. Min uppfattning är 

att ålänningarna tycker att båtskatten var ett slag i luften. Vi har full rätt att 

analysera och diskutera kring den överstora byråkratin hur man beskattar sa-

ker. Den rätten tar vi oss och det har vi gjort och uppfattar att en majoritet i 

lagtinget har gjort, sedan är det politiska realiteter ibland har man medgång 

ibland har man motgång, så ser det dagliga politiska livet ut. Båtskatt, nej 

tack. 

Ltl Stephan Toivonen 

Det var som jag befarande att lagen i sig inte påverkar det hela. Häromdagen 

talade vicelantrådet om att man inte hade tid för att ändra lagstiftningen gäl-

lande vindkraft som föreslogs, men här hade man tid med både lagberedning, 

utskottsarbete och behandling i lagtinget. Vilka åtgärder har vidtagits för att 

ev. undanröja båtskatten och även skatten på motorcyklar? 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! För att man anser att något är svårt eller problematiskt betyder det 

inte att man ska lägga sig platt ner på rygg och helt ge upp, det är så land-

skapsregeringen och majoriteten av i lagtinget har diskuterat. Det återstår att 

se vad det blir av båtskatten. Kritikerna säger att det blir ett byråkratiskt 

monster som ger väldigt lite pengar till statskassan. Vi har hört vissa uttalan-

den från vissa ministrar på rikssidan som inte är speciellt professionella. Vi 

har en riksdagsledamot som jobbar aktivt mot båtskatten. 

När det gäller lagstiftning och vindkraft vill jag dementera det helt och hål-

let inför lagtinget, det handlar överhuvudtaget inte om några lagberednings-

resurser utan där finns också en rimlighetsbedömning och var vi ska sätta 

våra pengar. 

Ltl Stephan Toivonen 

Tack, herr talman! Båtskatten är inskriven i finska regeringsprogrammet. Vid 

presskonferensen på finska sidan visade det sig tydligt att det var Sannfinlän-

darna som satt fram hundhuvudet och vill stå för det. Då borde man betona 

kontakterna till Sannfinländarna. Det gäller också SOTE-reformen, revision 

av självstyrelselagen osv. Kan gissa att det inte är moderaterna som har för-

sökt att utveckla kontakter, vilka partier försöker få kontakterna med Sann-

finländarna? 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Jag har förstått att Åländsk Demokrati ser Sannfinländarna som sitt 

syster- eller broderparti. Överlag är Sannfinländarna en del av riksregeringen 

och vi för diskussioner med Sannfinländarna precis på samma sätt som vi för 

diskussioner med Samlingspartiet och med Centerpartiet. Jag har själv träffat 

Timo Soini, utrikesministern och vi har även bjudit honom till Åland. Sann-

finländarna var i allra högsta grad närvarande på strategimötet. De har varit 

på besök när lagtinget har haft gäster från grundlagsutskottet, visst diskute-

rar vi med Sannfinländarna. Enskilda lagtingsledamöter har också kontakter 
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och diskuterar med Sannfinländarna. Har Åländsk Demokrati exceptionellt 

goda kontakter till Sannfinländarna hoppas jag att de för Ålands sak i de dis-

kussionerna. 

Talmannen 

Följande frågeställare är Veronica Thörnroos. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Talman! Det har den senaste tiden förts en intensiv debatt i våra lokala me-

dier angående Pommerndockan huvudsakligen av kommunala politiker i Ma-

riehamn. Det är naturligtvis fritt för kommunala politiker att föra vilka debat-

ter de vill utan inblandning från lagtinget. Två av landskapsregeringens med-

lemmar, en minister och vicelantrådet presenterar i en insändare åsikter som 

helt klart avviker från den samlade linje som landskapsregeringen tidigare 

presenterat för lagtinget, som man också beviljas medel för, kommer saken i 

ett helt annat läge. 

Med anledning av det ovan förda ställer jag följande fråga, vilken är land-

skapsregeringens syn på bevarande av museifartyget Pommern och de bud-

getmedel som lagtinget och landskapsregeringen avsatt? 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Inleder med att citera Gunnar Jansson ”beslut kommer till på 

samma sätt som man ändrar beslut”. Landskapsregeringens linje när det 

gäller finansieringen av Pommerndockan står fast och det är också godkänt 

av lagtinget genom att man har godkänt budgeten för 2017. Föreslår land-

skapsregeringen ändringar måste lagtinget godkänna det. Personligen, om 

man lägger allt politiskt åt sidan, har jag stort förtroende för sjöfartsmuseet 

och för sjöfartsmuseets chef, Hanna Hagmark-Cooper som har varit en del i 

kommittén som har tagit fram förslaget på Pommerndockan. Det kommer att 

bli helt fantastiskt. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Tackar för ett tydligt svar. Det visar att den linje som land-

skapsregeringen tidigare aviserade och som lagtinget har beviljat medel för 

ligger fast. Det är bra att vi får ett klargörande för det finns frågeställningar 

av mänskor i samhället som undrar hur det blir nu, kommer man att ändra 

sig. Till skillnad från lantrådet lägger jag ingen värdering i hur, när, var mu-

seifartyget ska bevaras utan det låter jag andra experter sköta om. 

Det som hände i massmedia är ett tecken som vi sett tidigare här. I förra 

veckan stod vicelantrådet och förklarade att vi saknar lagberedningsresurser 

för att ändra lagstiftningen kring vindkraften. Nu säger lantrådet att vi har 

lagberedningsresurser men vi vill inte ändra det, ser vi ett delat ledarskap? 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Det hör väl till politikens väsen att man förvränger och vrider och är 

lite faktaresistent emellanåt. Drar mig till minnes att vicelantrådet sade att 

man inte tänker sätta lagberedningsresurser på att ändra vindkraftsstödet. 

Men hela argumentationen gick ut på något helt annat, att vi inte kan ha ett 

stödsystem som anpassar sig efter elpriset och att vi behöver sätta de pengar 

vi har på förnyelsebar energi som gör att vi faktiskt når upp till klimatmålen 

där det finns möjligheter. 
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Beslut ändras i samma ordning som de kommer till och nog var beslutet 

inför lagtinget glasklar, det är Pommerndockan vi pratar om och det har lag-

tinget gett grönt ljus för. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Känner mycket väl till vad lagtinget har beslutat om och vilken 

linje landskapsregeringen har haft i frågan. Det är samma linje som även tidi-

gare landskapsregeringar har haft, det är inga nyheter där. Det som var grun-

dorsaken till min fråga är när ett av regeringspartierna så klart och tydligt, 

glasklart som lantrådet brukar säga, går ut massmedialt och säger att det här 

är inte längre den linje vi står bakom, vi vill göra det på ett annat sätt. Vill 

vara tydlig med att jag inte lägger någon värdering i hur frågan ska hanteras 

men det skapar och ger en splittrad landskapsregering i ett läge när alla kraf-

ter och resurser borde vara att vi tillsammans ska försöka driva Åland vidare.  

Vill också vara tydlig med och säga att vicelantrådet sade att man inte tän-

ker sätta lagberedningsresurser på detta därför att man har så få lagbered-

ningsresurser att tillgå. 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Diskussioner att ändra beslutet som kom från landskapsregeringen 

och föra ett annat beslut gällande Pommerndockan till lagtinget har över hu-

vudtaget inte förts i landskapsregeringen. Det beslut som fanns och det som 

vi föreslog i budgeten för 2017 står fast. 

Talmannen 

Följande frågeställare ltl Brage Eklund. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, herr talman! Eckerö har idag den kanske största industriella satsningen 

som har gjorts på årtionden som består av två bolag FIFAX Ab och Fast Ab 

och kanske även ytterligare uppsplittrade bolag. Det är en satsning som Eck-

erö kommun har tagit emot med glädje och vi har ställt oss positiva till sats-

ningen, byggt infrastruktur och satt stora pengar i det. Idag står den halvfär-

dig. Landskapet har också satt mycket pengar i bidrag av olika former, via ut-

vecklings Ab, direkta bidrag och kanske även via Ålands industrihus Ab. Hur 

mycket offentliga medel har gått ut till projektet som står där idag? 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Ltl Eklund är synnerligen engagerad i frågan med tanke på den 

stora satsning som har gjorts i ledamotens hemkommun. Säger det öppet och 

det visar på det seriösa i ledamotens sätt att bedriva politik att jag i viss mån 

blev förberedd på frågan för att jag skulle kunna ge ett seriöst svar på den be-

rättigade frågan som ställs. Därav kan ja ge ett någorlunda precist svar. 

För de offentligas del, om vi pratar om landskapet och EU har projektet 

beviljats bidrag via fiskerifonden om 2,5 miljoner euro. Därutöver har det 

getts en garanti via finansieringssystemet Finnvera om 1,3 miljoner euro där 

landskapet har halva ansvaret. Sedan finns ett engagemang i fastigheten där 

landskapsregeringens helägda bolag Fastighets Ab äger en minoritet av de 

bolag som äger fastigheten F-Fast. Med de siffror jag har fått fram nu anses 

fastighetsvärdet ligga på 8,5 miljoner euro och då äger landskapet via sitt fas-

tighetsbolag en minoritet, tror det är 44 procent. Där finns vissa landskapsga-

rantier som har täckt det och det finns vissa lån och kassamedel som har be-
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talat för det. Vi har även ett engagemang via Ålands Utvecklings Ab om några 

100 000 euro. Allt detta är offentliga siffror. Summa summarum något under 

10 miljoner för landskapets del.  

Ltl Brage Eklund 

Det är stora offentliga pengar som är i blöt. Alla vet att det är en anläggning 

som inte är färdig att ta i drift. En stor del på insidan måste färdigställas för 

att man ska kunna använda hela anläggningen. Vad händer om hela projektet 

skulle gå i potten och det blir en konkurs? Har landskapet någon möjlighet 

att säkra upp sina insatser och få några pengar tillbaka och i så fall på vilket 

sätt? 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Det är ingen fråga jag kan svara på via en lagtingsdebatt ef-

tersom de frågorna dels ligger hos näringsministern och måste ske via en 

noggrann beredning. Säger såhär om det engagemang som redan finns. Mitt 

och landskapsregeringens uppdrag är att säkerställa sig om att de offentliga 

medel som har beviljats för projektet verkligen kommer i användning och 

inte går till spillo. Den absoluta målsättningen och förhoppningen är att fisk-

produktionsanläggningen i Eckerö kommer igång. Jag kan inte uttala mig för 

projektägarens del, det är privata aktörer som bedriver bolaget FIFAX som 

ska odla fisk. Med de signaler som har getts i offentligheten pågår jobb med 

att samla pengar för att få anläggningen färdig och det hoppas jag att det gör. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Brage Eklund 

Tack, herr talman! Precis som finansministern säger vill alla att anläggningen 

skulle bli klar och att hela anläggningen skulle komma i drift. I botten är det 

en bra satsning och en framtidsgrej. Projektet har lidit av brist på kapital och 

det har rullat undan för undan. Det är inte färdigställt och en del av det som 

inte är färdigställt är ett reningsverk för de avloppsvatten som går ut som 

pumpas mer eller mindre ut i sjön idag. Detta har påpekats från privata håll i 

Eckerö och ÅMHM har delvis varit inblandade. Man är förundrad över att det 

ställs stora krav på privata enskilda avlopp och på reningsverk för kommu-

ner, men här får det fortsätta utan att man vidtar åtgärder. Har landskapsre-

geringen möjlighet att trycka på och påverka? 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Kan dessvärre inte gå in på detaljdiskussion delvis pga. att 

ärenden ska hanteras där ärenden bör hanteras, dvs. hos respektive organi-

sation och de frågorna är inte mitt primära ansvar. 

Vill återigen upprepa det jag sade tidigare och det är synnerligen viktigt. 

Landskapsregeringens mål är att de skattemedel som har beviljats, via det 

engagemang jag beskrev tidigare, ska komma till användning på ett bra sätt 

så att fabriken kommer igång och att andra övriga åländska insatser kommer 

till godo och inte går till spillo. Det är vår absoluta målsättning. Projektägar-

na till fabriken har förstås ett stort ansvar. Det som har sagts i offentligheten 

är att det pågår emissioner för att få in kapital för att färdigställa anläggning-

en, det måste vara allas huvudmålsättning just nu. 
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Talmannen 

Följande frågeställare är ltl Harry Jansson. 

Ltl Harry Jansson 

Talman! Drygt en tredjedel har gått av regeringen Sjögrens mandatperiod och 

vi har ett handlingsprogram till grund för regeringsarbetet och två frågor som 

intresserar lagtinget i stort. Det ena är hur kommer landskapsregeringen att 

hantera frågan om förslaget om sänkt rösträttsålder i kommunalval, kommer 

det en kompletterande framställning? Eller lyssnar landskapsregeringen på 

de invändningar som man kan resa mot den frågan med hänvisning till 

grundlagen i Finland som styr oss? 

Det andra är mitt intresse runt frågan om det tilltänkta experimentet med 

åländsk jordförvärvslagstiftning den s.k. experimentområdet som man talade 

om i regeringsprogrammet? Är också det något som landskapsregeringen 

förhoppningsvis har lagt på hyllan? 

Talmannen 

Talmannen vill påminna om att man får ställa en fråga. Jag låter lantrådet avgöra 

huruvida hon vill besvara frågorna. Regelverket är en fråga per frågeställare. 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Jag är inte så ung men jag är stark och svarar gärna på frågorna. Det skulle ha 

varit på plats att fråga ansvarig minister som kan sakfrågorna till punkt och 

pricka, nämligen kansliminister Fellman. 

Gällande rösträttsålder kommer det en kompletterande framställning. 

Idag, bästa lagting var jag på ett inspirerande möte med nordiska ungdomar 

där de har tagit ad notam att vi tänker sänka rösträttsåldern i kommunala val. 

Det är ett steg framåt för demokratin, de hänför det till hur ungdomarna 

skulle ha röstat i Brexit-omröstningen, Trump skulle knappast ha varit presi-

dent. De söker möjligheter att påverka. Landskapsregeringen diskuterar 

medborgarsamtal, medborgardialog när allt färre sluter sig till de tradition-

ella partierna, det kommer att komma en kompletterande framställning. 

Ltl Harry Jansson som är en av de duktigaste, skickligaste på Ålands själv-

styrelse nog skulle det väl vara konstigt om inte vi skulle testa våra gränser i 

den här frågan, eller hur? 

Ltl Harry Jansson 

Tack, talman! Bästa lantråd, de goda argumenten för rösträttsreformen den 

köper vi alla. Många i centergruppen har i samband med att man har diskute-

rat frågan på kommunal nivå varit för den principiellt och tycker att det är en 

bra reform, ett bra sätt att ta tillvara ungdomskraften. Samtidigt har vi ett 

problem i väntan på den frigörelse som ltl Axel Jonsson tog upp. Vi har en 

grundlag som styr oss och den oro som vi känner, även vi som ibland försöker 

vara progressiva i fråga om självstyrelsen, är att vi ger ifrån oss lagförslag från 

den här salen som inte är hållbara i ljuset av autonomins rättskraft, dvs. rätt 

att reglera. Det skulle vara sorgligt att medvetet ge ett förslag som fälls i lag-

kontrollen, där ligger problemet. 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! I framställningen finns det ett gediget resonemang kring grundlags-

enligheten och behjälpligt av lag- och kulturutskottet där ltl Jansson är ordfö-

rande ser man till att komplettera argumentationen och det ska vi göra, vi ska 
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prova frågan. Det är inte första gången vi prövar frågor heller. Det är jättein-

tressant det faktum att självstyrelsens har olika åsikter än staten Finland vare 

sig det handlar om rösträttsålder för sextonåringar, synen på sexualbrott, på 

hbtq-personer, på rattfylleri och jag tycker inte heller att vi ska lägga oss 

platt. Om det är så att det faller blir det en sak till att jobba på andra sätt för. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, talman! Det är här vi ser olika på huvudfrågan. Enligt mitt synsätt är 

huvudfråga att vi alltid ska se till att de lagar som detta parlament stiftar ska 

vara hållbara. För bara något år sedan konstaterade Ålandskommittén att 

våra lagtingslagar inte till alla delar håller måttet. Varför ska vi testa systemet 

när vi med säkerhet kan säga att ett rösträttsexperiment kommer att falla re-

dan på den grunden att 18 år som rösträttsålder anges uttryckligen i Finlands 

grundlag? Det är en av de regleringar som vi inte kommer undan med här på 

Åland även om vi, precis som lantrådet antyder, inom lag- och kulturutskottet 

har tittat på möjligheterna att åberopa andra paragrafer i grundlagen som de 

facto stöder reformen, men problemet ligger i vår behörighet som parlament 

att agera. 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Ålandsdelegationen har haft en del intressanta inspel på självstyrelsens lag-

stiftning, men det handlar inte bara om behörighetsfrågor utan också hur vi 

utformar vår lagstiftning. Det ska man naturligtvis ta ad nota men vi har olika 

infallsvinklar där och vi ska absolut pröva saken.  

Experimentområden och jordförvärvslagstiftningen, för närvarande håller 

man på gör ett gediget jobb på regeringskansliet på EU-enheten där vi sam-

manställer praxis. När vi har gjort det kommer vi att förankra och diskutera 

det med lagtingspartierna så att vi kan gå vidare med att revidera jordför-

värvslagstiftningen och det kräver både sin man och sin kvinna. 

Talmannen 

Följande frågeställare ltl Roger Nordlund. 

Ltl Roger Nordlund 

Tack, herr talman! Vi lever i en märklig situation för tillfället. Det har aldrig 

varit ett så stort behov av information och vi har aldrig haft ett så stort kun-

skapsunderskott som nu i Finland när det gäller självstyrelsen. Samtidigt har 

vi aldrig haft så lite resurser för information och kunskapsutveckling när det 

gäller självstyrelsen. Vi har tagit bort kommunikationschefen, vi har mindre 

resurser i Helsingfors och det i en situation när självstyrelsen står inför en re-

videring av hela systemet. Vi har många svåra frågor som har gått emot oss 

under det senaste året. Har landskapsregeringen och minister Fellman någon 

plan för hur vi ska komma ur den här svåra situationen som vi befinner oss i? 

Minister Nina Fellman 

Tack, talman! Vi har diskuterat frågan tidigare och konstaterat att det finns 

ett enormt behov av information och det har väl varit konstant under åren.  

Det finns en plan för hur vi utvecklar Ålandskontoret till att bli mer av en 

lobbyorganisation än vad det tidigare har varit. Det finns en klart uttalad 

målsättning att från Ålandskontorets sida ta fram ett underlag, arbetsmateri-

al både för landskapsregeringen och för lagtinget om man vill utveckla sina 

kontakter till ministerierna, partierna. Efter personalbytet på Ålandskontoret 
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börjar arbetet ta god fart det är en hel del aktiviteter på gång. Även från land-

skapsregeringens sida jobbar man aktivt med dels kontakter till tjänstemän 

och ministerier. Det finns i planerna att i likhet med sommarbesöken i Alme-

dalen också ta del i SuomiAreena i Björneborg och ha en egen Ålandsdag i 

samarbete med folktinget där vi först försöker lära oss vad som fungerar och 

sedan utveckla de aktiviteterna så att vi hittar nya sätt att ta kontakt. 

Ltl Roger Nordlund 

Herr talman! Det är bra att man har planer och tankar om vad som ska göras, 

men vi lever i nuet och det är precis nu som vi har de svåra utmaningarna och 

kanske de svåraste vi haft på mycket länge i självstyrelsens historia. Det är 

något paradoxalt att man från landskapsregeringens sida då valt att dra ner 

resurserna för information. Kommunikationschefen bort, minskade resurser i 

Helsingfors och man ska jobba på ett nytt sätt men hittills har vi bara sett 

motgångar och icke resultat. Kommer vi att få se några positiva resultat av in-

formationsarbetet som minister Fellman lovar? 

Minister Nina Fellman 

Tack, talman! Det är inte så att någon sitter stilla och väntar varken på att 

denna minister ska få något att hända eller att framgångarna ska uppenbara 

sig automatiskt. Det pågår ett ständigt arbete både från tjänstemanna- och 

ministernivå i olika kontakter och i olika beslut som landskapsregeringen fat-

tar. Jag kan inte se att varken motgångarna eller framgångarna skulle kunna 

mätas enbart i hur Ålandskontoret eller hur kommunikationschefstjänsten är 

tillsatt. Naturligtvis ska jag med glädje ta åt mig äran om det kommer några 

framgångar men ekvationen är inte fullt så enkel. 

Ltl Roger Nordlund 

Herr talman! Ekvationen är absolut inte så enkel. För att nå resultat måste 

man vara beredd att avsätta mänskliga och ekonomiska resurser och framför-

allt måste man prioritera tid åt det arbete och det som minister Fellman kal-

lar lobbyingarbete. Det är inte en tjänsteman på kontoret i Helsingfors som 

ensam kan utföra det, möjligen göra ett visst grundläggande, det stora måste 

ändå vara från ministrarna från det politiska Åland och från de ledande tjäns-

temännen i förvaltningen. Det som jag under mitt tidsperspektiv ser och har 

sett är en förändring, det har inte bara skett under den här perioden utan det 

är en längre trend som på något sätt har accelererat nu under regeringen Si-

piläs och regeringen Sjögrens tid speciellt, att kunskapen och därmed för-

mågan att hantera åländska frågor är väldigt dålig. Hur högt prioriterar mi-

nister Fellman detta på sin dagordning? 

Minister Nina Fellman 

Jag prioriterar det väldigt högt och kommunikationsområdet är ett område 

som jag har tidigare kunskaper i. Precis därför måste man hitta nya vägar att 

nå fram för alla de gamla fungerar inte längre. Därför pågår ett arbete både 

på Ålandskontoret i Helsingfors, inom avdelningen och landskapsregeringen 

att komma fram till de nya vägar vi behöver använda. 

Som jag tidigare har sagt kan inte våra kontakter i riket begränsas bara till 

det som landskapsregeringen eller begränsade resurser inom förvaltningen 

åstadkommer utan det är något som vi alla i det politiska livet måste ägna oss 

åt. 
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Talmannen 

Följande frågeställare är Jörgen Pettersson. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Vi har talat en del om hur autonomin ska lyftas under denna frågestund. Från 

centerns sida har vi under 40 år försökt utveckla självstyrelsen så gått det 

bara har varit möjligt. Ett led i den är att vi ska ha duktiga politiker, vilket vi 

självklart har eftersom det är de främsta ålänningarna väljer så vitt jag har 

begripit. I det arbetet är också tjänstemännen väldigt avgörande. Vi har en 

lång tradition i ett gått tjänstemannastyre även på Åland på många sätt där 

det har gjorts väldigt många bra saker.  

Nu läser jag till min förvåning i massmedia att det pågår någon form av 

personalflykt från landskapsregeringen och att man plötsligt har en massa le-

diga tjänster bland jurister. Vad är det som händer i landskapsregeringen? 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Det pågår absolut inte någon form av personalflykt. Landskapsför-

valtningen är en ganska stor arbetsgivare och folk flyttar på sig, går till pri-

vata näringslivet och byter avdelningar. Det som händer nu och de tjänsterna 

som var rapporterade om i media var dels landskapsveterinären, en tjänst 

som togs bort under förra mandatperioden men som man nu inser att man 

behöver inrätta igen, vi behöver en landskapsveterinär. Det är ont om veteri-

närer. Nu funderar minister Valve på om man kan sy ihop en speciallösning 

och vi har haft flera veterinärer på kroken men som sist och slutligen har 

tackat nej.  

Vi har ett sug efter jurister i hela landskapsförvaltningen med den klara 

målsättningen att varje avdelning ska ha jurister. Vi vill stärka upp den juri-

diska kunskapen på regeringskansliet och har gjort en omorganisation där 

med EU- och rättsserviceenheten och vi skulle vilja ha en förvaltningsjurist. 

När det gäller lagberedningen funderar vi på system att man skulle bli an-

ställd som jurist till landskapsförvaltningen och sedan tjänstgöra, vara ute på 

de olika avdelningarna och sedan åta sig lagberedning. Lagberedningen är yt-

terst ansträngd men vi har gjort några riktigt fina rekryteringar som bådar 

gott.  

Det är absolut ingen personalflykt, tvärtom så finns det tydligt och klart i 

regeringens program att vi vill lyfta personalpolitiken. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Tack, talman! Det var en lämplig inledning. Lantrådet är tydligt med att man 

vill göra det till en attraktiv arbetsplats, på vilket sätt då? Vad har man gjort 

de facto för att uppmuntra folk att komma in och göra tjänst för landskapet 

Åland och för självstyrelsen? Att jobba för en nation är något väldigt fint och 

det gör man i praktiken när man jobbar inom Ålands självstyrelse. Är man 

från landskapsregeringens sida redo att förklara varför självstyrelsen är väl-

digt fint. Har man t.ex. webbaserade kurser för ledande tjänstemän? Sätter 

man fokus på varför självstyrelsen är viktig och att vi faktiskt kan avgöra frå-

gor på egen hand? Har vi lyft arbetets status? Hur har lantrådet arbetat med 

arbetsglädjen i förvaltningen? 



  

  855 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Det är något jag gör dagligdags och mitt ledarskap försöker vara ett 

uppmuntrande ledarskap. I alla sammanhang, så även ministrarna, mark-

nadsför vi förvaltningen precis med de argumenten att det är ett fantastiskt 

arbete att jobba inom landskapsförvaltningen, vi har självstyrelsen, EU-

lagstiftning, nationell lagstiftning och det ser väldigt bra ut om man får den 

erfarenheten. Det är en enorm erfarenhet att kunna jobba inom förvaltning-

en. Vi funderar på karriärvägar, alla måste inte bli chefer man kan bli expert. 

Vi försöker titta på lönersättningen och som jag redogjorde för hur vi ser på 

juristtjänsterna, vi försöker lyfta personalpolitiken. Lantrådet har ansvaret 

för personalpolitiken. Vi har gjort enkäter med trivsel och vi försöker aktivt 

jobba med frågan. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Tack, talman! Det leder mig till den sista frågan. Dels hur man utbildar i 

självstyrelsen för att göra arbetet extra attraktivt. När det gäller den juridiska 

sidan vore det roligt att höra en analys på varför det är så svårt att hitta dessa 

jurister. Nu har jag varit inblandad i fem år och har märkt att på lagbered-

ningen råder det en viss kompetensbrist och det visar att vi får bakläxa på la-

gar med jämna mellanrum. Det juridiska uppdraget att skriva lagar på riktigt 

för en regering borde vara synnerligen attraktivt men är det ändå inte. Vad är 

egentligen problemet? Vad är det som sist och slutligen gör att en människa 

tar ett tråkigare jobb på en advokatbyrå än skriva egna lagar? 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Det var en fåfäng dröm. Lagberedningen är juvelen i självstyrelsens krona. Vi 

har en mycket kompetent lagberedning och även fast det finns gråzoner beror 

det inte alltid på lagberedningen utan det handlar om politiken, att den är 

otydlig eller att man inte har kommunicerat klart ut vad man vill ha för lag-

stiftning. Sedan har vi behörighetsfrågor. Min uppfattning är att vi har en 

mycket kompetent lagberedning. Men vi är inte konkurrenskraftiga när det 

gäller löner, det är inte bara självstyrelsen som behöver jurister. Banker och 

företag har helt andra möjligheter att ge löner. Skulle vi få riktig bra lagbere-

dare skulle det vara de som har erfarenhet och det har vi faktiskt lyckats med 

nu. 

Talmannen 

Följande frågeställare är ltl Britt Lundberg. 

Ltl Britt Lundberg  

Tack, herr talman! Ålands högskola är oerhört viktig för bildningsnivån på 

Åland och för rekryteringen av nya ålänningar till Åland. Minister Asumaa 

rasar på Facebook och på sin blogg över den finländska lagstiftningen som 

ändrar studiesociala förmåner, ”Åland blir med dessa lagändringar det enda 

stället i världen där studerande från fastlandet inte är berättigade till bo-

stadstillägg under sin studietid, om inte misstaget rättas till från rikets sida. 

Är det så beslutsfattarna i riket tänkt ha det för sina studerande? Har per-

sonligen mycket svårt att tro det”. 

Jag antar att ministern med fastlandet menar Finland och det faktum att 

Finland ändrat sin lagstiftning så att bostadstillägg vid studier ska sökas som 

andra bostadsbidrag och bygga på inkomster. Eftersom det finns en nordisk 
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överenskommelse om att det är studerandes hemort som finansierar studier-

na så blir det precis som ministern rasar.  

Ministern har även berättat på Facebook att han varit med Finlands kul-

tur- och utbildningsminister i London nyligen, vad svarar minister Sanni 

Grahn Laasonen på ministerns fråga i era samtal i London? 

Minister Tony Asumaa 

Tack, herr talman! En mycket angelägen fråga och precis allt som ltl Lund-

berg räknar upp finns skrivet på min blogg. Det handlar om att bostadstilläg-

get har förts över från studiestödssystemet till ett allmänt bostadstillägg un-

der FPA vilket har gjort att den fastländska studeranden som kommer hit fall-

ler mellan två system och blir då det enda stället i världen där fastländska 

studerande inte får bostadstillägg vilket är diskriminerande för fastländska 

studerande. Det gör också Åland mindre attraktivt att komma och studera till 

ifall man inte får de euro som andra är berättigade till överallt annars i värl-

den. Jag lyfte frågan med utbildningsminister Sanni Grahn Laasonen i Lon-

don med, då i egenskap av kulturminister och hon visste om problematiken 

och att det hade blivit en miss i lagstiftningen även fast vi har påtalat det. 

Hon lovade titta på det när hon kommer hem från London. Detta diskuterade 

vi senaste fredag. Nu väntar vi på besked från ministerns sida hur man tänker 

gå vidare. 

Ltl Britt Lundberg  

Regeringen fick vetskap om förändringen i lagstiftningen samtidigt som alla 

andra medborgare dvs. genom ett pressmeddelande när beslutet redan var 

taget. Ålands regering har genom lantrådet skrivit ett brev till Finlands rege-

ring och påpekat att de finländska studerandena på Åland blir drabbade. På 

vilket sätt har brevet följts upp med regeringen? Att skriva brev är bra för 

dokumentationens skull och för att ärendet i detalj finns nedtecknat för att 

undvika missförstånd, men för att verkligen nå fram behövs dialog som är 

mer personlig och fullödig och där det finns utrymme för frågor och svar och 

gemensamma tankar på hur frågan kan lösas. Har regeringarna pratat med 

varandra om detta? På Asumaas blogg föreslås att Ålands regering ska kon-

takta utskottet i riksdagen där ärendet behandlas, men vi vet alla att det är 

svårt att få ändringar till stånd så sent och att utskotten inte är lagberedare. 

Det bästa vore att regeringen justerar sitt förslag, föreslog minister Asumaa 

detta för ministern? 

Minister Tony Asumaa 

Tack, herr talman! Ändringen berörde bostadstillägget som fördes över från 

studiestödet till allmänt bostadsstöd och sedan ett allmänt bostadsstöd som 

lagen ändrades i. I det sammanhanget blev vi varsko om att det kommer att 

drabba studerande. Den 28.11 skickade vi vårt utlåtande direkt till kulturut-

skottet i samband med deras behandling av lagförslaget. Även via SFP:s re-

presentanter och vår riksdagsman fick vi fram budet och i vår skrivelse till 

kulturutskottet i samband med behandlingen. Kulturutskottets utlåtande 

finns att läsa på nätet där man har noterat detta och säger att detta bör rättas 

till. 
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Ltl Britt Lundberg  

Herr talman! När jag talat med riksdagsledamöter är min bild av den här frå-

gan och även andra frågor som på senare tid drabbat Åland, att det inte är av-

siktligt att skada Åland utan att besluten ibland har konsekvenser som ingen 

har tänkt på. När besluten sedan är lång processade och klart förankrade så 

är det väldigt svårt att få till ändringar. Ändrar man på ett ställe är det risk att 

Pandoras ask öppnas och att andra ändringar också krävs som har varit svåra 

att komma iland med i förhandlingarna.  

Därför är det av yttersta vikt att kontinuerligt prata med varandra och 

skapa relationer så att informationen om vad som är på gång finns på Åland, 

att det inte ska komma via pressmeddelande från de olika ministrarnas an-

svarsområden utan via telefonsamtal till ministrarna. Hur tänker minister 

Asumaa följa upp minister Laasonens löfte om att se över lagstiftningen? 

Minister Tony Asumaa 

Tack, herr talman! Informationen kom inte genom ett pressmeddelande utan 

det kom i samband med kulturutskottets behandling och det blev vi varsko 

om och då reagerade vi. När lagen bereddes föreslog vi att de skulle ändra § 

14 att bostadstillägget skulle gälla studerande utomlands och i landskapet 

Åland. Den ändringen med de tre orden ville vi ha in för att kunna rätta till 

felet redan då. Noteringen att felet ska rättas till finns i utskottets utlåtande. 

Efter det har vi pratat med ministern, riksdagmannen, representanter i kul-

turutskottet. På tjänstemannanivå, lagberedningsnivå har vi varit i direkt 

kontakt med departementet där man lovar ett PM under januari hur man ska 

rätta till detta uppkomna fel. 

Talmannen 

Tiden för frågestunden har nått sin ända. Två lagtingsledamöter finns fortfarande på 

listan och jag kommer att bereda dem möjlighet att ställa sina frågor med ett tilläggsan-

förande om man så önskar. Ordet ges först till ltl Mikael Lindholm. 

Ltl Mikael Lindholm 

Talman! Strax innan nyår fick vi via tidningarna veta att Veikkaus slutar med 

stryktipset på Åland. Beslutet verkställdes bara några dagar efter det blivit 

känt. Stryktipset har en lång tradition och är en populär spelform bland ålän-

ningarna. Det finns därför ett stort allmänt intresse av en snabb lösning på 

problemet. I dagens tidning säger minister Fellman att man ska behandla 

ärendet men att man inte har något möte med Veikkaus inbokat. Vad innebär 

detta i praktiken? När är det rimligt att förvänta sig att ålänningarna åter ska 

kunna spela på stryktipset? 

Minister Nina Fellman 

Tack, talman! När Veikkaus fattade sitt beslut om att dra in stryktipset på 

Åland var det för att man från sin ägarstyrningsenhet hade fått direktiv om 

att man inte kan erbjuda spel till ålänningarna som på något sätt konkurrerar 

med sådana spel som PAF har. Man gjorde en väldigt stram tolkning i och 

med att inom den spelgrupp som stryktipset ingår i Vakioveikkaus har man 

strax efter nyåret börjat med en ny spelform som kallas Kavioveikkaus som 

bara finns på nätet och är bara spel på hästar och där anser man att det finns 

en konkurrenssituation med PAF. Landskapsregeringen är inte en part i den 

här frågan och har inte ens fått frågan om speltillstånd för den här spelfor-
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men. PAF är heller ingen part i processen. Det som vi har gjort är att vi fört 

diskussioner med Veikkaus, ägarstyrningsenheten vid statsrådets kansli för 

att reda ut var problemet ligger och om vi kan åtgärda det på något sätt. Idag 

finns ingen quick fix för det handlar om tolkningar av lagen och ägarstyr-

ningsenhetens försiktighetsprincip gentemot EU:s direktiv om monopolbolag 

och deras konkurrenssituation med varandra. Vi jobbar med frågan. 

Ltl Mikael Lindholm 

Tack, talman! Har landskapsregeringen funderat på plan B om det visar sig 

att det inte går att komma framåt med detta, t.ex. att via PAF införa någon 

form av lokalt stryktips? 

Minister Nina Fellman 

Den frågan äger PAF, de måste göra bedömningen om de tycker att en sådan 

spelform är lönsam och om det är vettigt att sätta igång. Hittills har PAF inte 

haft några sådana planer. 

Talmannen 

Följande frågeställare är Lars Häggblom. 

Ltl Lars Häggblom 

Herr talman! På hösten lämnade kommunförbundet och kommundirektörer-

na in en skrivelse till landskapsregeringen där man önskade att en del lagar 

skulle gås igenom, titta på förbättringar för att uppnå en bättre ändamålsen-

lighet och effektivitet i kommunerna och även kanske spara en del pengar. 

Hur fortskrider det arbetet? 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Det var ett mycket bra dokument som togs fram mellan landskaps-

regeringen och kommunerna. Där har vi gjort vissa prioriteringar, vissa saker 

har vi redan gjort t.ex. förändrat barnomsorgslagstiftningen. Det fanns öns-

kemål från kommunerna att vi skulle revidera grundskolelagen, det gör vi 

också. Det fanns väldigt mycket lagstiftning, även revidera kommunallagen 

som är väldigt föråldrad. Flera av dessa lagstiftningspaket håller vi på med. 

Ltl Lars Häggblom 

Talman! Lantrådet nämnde för drygt ett år sedan att det var många lagar som 

behövde uppdateras bl.a. var det socialvårdslagen och göra en äldreomsorgs-

lag hur fortskrider det arbetet? 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Hela socialvårdslagen håller på att revideras. Det är ett omfattande 

arbete där vi ska få in alla de olika pusselbitarna, de underlydande specialla-

garna. Socialvårdslagen är prioriterad i det här skedet. Vi har även en äldre-

omsorgslag och det har vi också inskrivet i vårt regeringsprogram och vår 

förhoppning är att vi också hinner med det. Det är en hård press på social-

vårdsområdet. 

Frågestunden slutar 

Frågestunden är därmed avslutad. Plenum hålls idag klockan 14.10.  
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Plenum börjar 

Upprop. 27 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamoten Igge Holmberg anmäler om ledighet från dagens plenum på grund 

av sjukdom. 

Lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm anmäler om ledighet från plenum den 23 janu-

ari på grund av privata angelägenheter. Antecknas. 

Meddelande 

Talmannen påminner att det kommer att hållas ett andra plenum direkt efter detta ple-

num. 

Andra behandling 

1 Ändringar i skattelagstiftningen 2017 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 7/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 7/2016-2017 

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. 
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Förslaget till landskapslag om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland 

föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra be-

handling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. 

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

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. 

Ärendet är slutbehandlat. 

Första behandling 

2 Erkännande av yrkeskvalifikationer 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 7/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 9/2016-2017 

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

kandet. 

Diskussion. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, talman! Lag- och kulturutskottet har handlagt frågan om ny lagstiftning 

vad gäller erkännande av yrkeskvalifikationer. Det är en sak som återfaller 

tillbaka på EU-rätten, ett system som togs i bruk första gången 2005 och har 

sedan utvecklats. 

För att ni alla ska förstå omfattningen av detta på åländsk botten så har ut-

skottet inhämtat information från utbildningsminister Asumaa. Under peri-

oden 2007-2016 har vår förvaltning i självstyrelsegården handlagt 183 ären-

den gällande erkännande av utländska högskoleexamina. Det är trots allt en 

rätt omfattande grupp människor som berörs. Med den utökande rörlighet vi 

har inom unionen, som också vi märker av på Åland, så är detta en viktig 

framställning.  

Det handlar om att öka rörligheten genom att se till att examina godkänns 

och att man också skapar ett regelverk som ska ge trygghet både för de sö-

kande som är immigranter och rör sig runt om i unionen och också för de nya 

åländska arbetsgivarna, både offentliga och privata, som har anställda med 

utbildning från ett annat land. Det är en trygghet om att de examina som de 

åberopar också finns i verkligheten. Det har varit aktuellt på bägge sidor om 

oss i upprepade fall, dvs. folk har agerat under falsk flagg vad gäller påstådd 

kompetens. 

Talman! När man ser på den här lagstiftningen med ett första ögonkast så 

blir man nästan glad för det här ger ju oändliga möjligheter för oss på Åland 

att uppnå det vi har eftersträvat på åländsk botten ganska länge, dvs. nat-

ionsoberoende examina. Men säg den glädje som vara för evigt, ganska 

snabbt fick utskottet en bättre bild, att den öppning den ger så är den bättre 

inom de områden där vi har hel eller till viss del delad behörighet med Fin-

land och det ger en förbättring. Men det stannar ändå vid de områden som vi 

idag kan reglera. På sidan 2 i vårt betänkande har vår utskottssekreterare Su-

sanne Eriksson listat de yrken som det är frågan om i praktiken som kan 

komma ifråga för handläggning och därmed av intresse för oss här på Åland. 

Med tanke på vilken pensionsavgång vi har och står inför här på Åland så 

står vi inför ett gigantiskt rekryteringsproblem när det gäller att hitta folk 

som vill arbeta inom det kommunala med den breda struktur som finns där. 
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Jag kan väl nämna att min hemkommun Jomala kommer inom loppet av 

några år att byta ut 30 procent av vår arbetsstyrka på grund av pensionsav-

gångar.  

Därför är det här välkommet. Utskottet hoppas att det här bidrar till att 

underlätta för sökanden att få sina examina godkända.  

Det här leder rimligtvis till en ökad arbetsbörda för landskapsregeringen. 

Enligt den information vi har inhämtat ska det här gå att hantera inom ramen 

för befintliga resurser.  

Till sist, herr talman, har vi från utskottets sida kommit fram till att vi fö-

reslår att lagförslaget antas, men vi önskar föreslå för lagtinget att det sker på 

så sätt att i den första paragrafen utgår det moment som handlar om att 

Ålands polismyndighet skulle vara exkluderad från den här lagstiftningen. 

Utskottet har resonerat kring vilken signal det skulle ge att slopa Ålands po-

lismyndighet som idag finns i den gällande lagen för sökande som har skaffat 

sig utbildningen utanför Åland att få sin yrkeskompetens prövad. Vi har 

kommit fram till att det inte finns något skäl till att polismyndigheten exklu-

deras från den här lagstiftningen. 

Talman! Vi tillstyrker i övrigt att lagen antas. Tack.  

Ltl Britt Lundberg  

Herr talman! Erkännande av yrkeskvalifikationer är alla nordiska regeringars 

absolut högsta prioritet vad gäller gränshinderproblematiken.  

För Ålands del är det också en nödvändigt för att förebygga den hotande 

bristen på socialarbetare och då särskilt ledande socialarbetare på Åland. 

Vid remissdebatten så svarade inte regeringen på varför regeringen inte 

har passat på nu att göra ett nordiskt erkännande inom sitt behörighetsom-

råde i den här lagen när man väl har den öppnad. I utskottets betänkande kan 

vi nog konstatera att det arbetet är på gång och att man lovar att återkomma. 

Jag önskar höra hur regeringens strategi och tidtabell ser ut för det här ar-

betet. Mina frågor är tredelade. För det första, var ligger problemet? Man har 

kunnat skriva in det här under en paragraf när det gäller grundskolelärare. 

Har man utbildat sig i ett nordiskt land så duger man i hela Norden. Varför 

har man inte kunnat göra det inom de andra områdena som har åländsk be-

hörighet? Vi får ofta höra i lagtinget att många frågor beror på bristande lag-

beredningskapacitet eller att det är så lång kö till lagberedningen. Men nu är 

det andra gången på relativt kort tid som regeringen lämnar en lag till lag-

tinget och sedan när vi har en diskussion i lagtinget så konstaterar regeringen 

att de kommer att återkomma med samma lag ganska snart igen. Tidigare 

gällde det ju tobakslagen där det finns ett intresse, även bland regeringsparti-

erna, att inte så tydligt marknadsföra tobaksprodukter.  

Det finns nu ett intresse och regeringen har själv sagt att man ska ta bort 

hindren mellan de nordiska länderna för att förbättra möjligheterna på till-

gång till arbetskraft på Åland och förstås också för att öppna upp i Norden. 

Den andra frågan är; hur avser man att ändra det här? Borde man inte 

kunna gå in i de här paragraferna och skriva in precis som man har kunnat 

göra för grundskolan? Varför skulle man inte kunna göra det för andra områ-

den? Finns det någon form av skillnad på yrkesgrupper här, att man tycker 

att man kan göra det för lärarna men man kan inte göra det för de andra? 
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Den tredje frågan är; hur ser tidtabellen ut? När kan vi vänta oss att den 

här lagstiftningen finns på lagtingets bord? Jag skulle uppskatta om regering-

en nu, efter den andra chansen, besvarar de här frågorna. 

Minister Wille Valve, replik 

Talman! Nu finns förstås risken att minister Valve hugger lite i sten, 

men det är bättre att svara än att överhuvudtaget inte svara.  

Jag uppfattade att ltl Lundberg frågade efter behörighetslagstiftning-

en på socialvårdsområdet. Precis som lantrådet noterade tidigare idag så 

är socialvårdsområdet prioriterat. Jag kommer under nästa vecka att ha 

en överläggning med de ansvariga tjänstemännen om specifikt behörig-

hetslagstiftningen för socialarbetare.  

Vad gäller ledamotens fråga om tidtabellen för när denna kan träda 

ikraft kan jag inte uttala mig om idag ännu, innan jag närmare har be-

kantat mig med det arbete som har kommit så här långt. Arbetet är i 

gång och förhoppningsvis ska vi återkomma med mer exakt besked 

inom en närmare framtid. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Vi i lagtinget uppskattar väldigt mycket när vi får svar på 

frågor. Även om vi inte alltid kan få svar på alla frågor så uppskattar vi i 

alla fall att man försöker. Tusen tack för det, minister Valve. Det är en 

grundbult i demokratin, vi tycker att det varit en olycklig utveckling un-

der den senare tiden men nu hoppas vi att minister Valve tänker bryta 

den trenden. 

När det gäller lagen om yrkeskvalifikationer så handlar det om alla 

yrken som är reglerade. Är man utbildad i ett nordiskt land så gäller det 

i hela Norden. Nu exemplifierade jag socialarbetarna eftersom det finns 

en tydlig brist på dem. Det finns också flera yrken. Man behöver inte 

heller gå in i grundskolelagen i det här fallet utan man kan göra det i la-

gen om yrkeskvalifikationer. Jag skulle önska att man tar de här områ-

dena redan nu. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Minister Wille Valve, replik 

Tack för ltl Lundbergs anförande. Frågan berörde andra yrkeskvalifikat-

ioner än socialarbetare och jag noterar det som ledamoten sade.  

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Ja, för det skulle ha räckt med ett principbeslut i yrkeskva-

lifikationer. Om man är utbildad i Sverige, Finland eller på Island så är 

man också behörig på Åland. Om man sedan i detalj vill ändra hur ut-

bildningen ska se ut för socialarbetare så hör det hemma i lagen som 

ministern hänvisade till. Jag antar att man ändå måste gå in i lagen om 

yrkeskvalifikationer för att konstatera att få det nordiska reglerat, så att 

de inte på något sätt står emot varandra sedan när man har gjort den 

lagstiftningen. 

Om man bara gör detta i speciallagstiftning och inte i yrkeskvalifikat-

ionslagen så finns det också en risk att de blir att halta. Jag önskar att 

man skulle ha tagit tillfället i akt och gjort det redan nu. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussion är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen i deras helhet.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om erkännande av yrkeskvalifikationer för godkän-

nande i första behandling. Lagförslaget är godkänt. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om jämställande av högskolestudier för godkän-

nande i första behandling. Lagförslaget är godkänt. 

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

Remiss 

3 Ändrade bestämmelser om ordningsbot 

Landskapsregeringens lagförslag LF 11/2016-2017 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Diskussion. 

Minister Nina Fellman 

Herr talman! Jag vill idag till lagtinget överlämna ett lagförslag om ändrade 

bestämmelser för ordningsbot. 

På grund av regelsystematiken i den åländska lagstiftningen har man valt 

att gå in i de lagar som påverkas, snarare än att, som man har gjort i riket, 

samla förändringarna i en särskild lag om ordningsbot. Det är en, särskilt för 

polisen, lite krångligare ordning, men den följer den systematik vi också har i 

de landskapslagar som reglerar olika straffbestämmelser, i var lag för sig sna-

rare än i en samlad strafflag. 

Ändringar görs i ordningslagen, trafikbrottslagen, körkortslagen, lagen om 

yrkeskompetens för lastbils- och bussförare och lagen om tillämpning av for-

donslagen. 

 Många brottsärenden i vårt system når aldrig en domstol, utan avgörs i så 

kallade summariska förfaranden, nämligen bötesförelägganden och ord-

ningsbotsförelägganden. 

En omarbetningsprocess kring dessa förfaranden inleddes i Finland redan 

år 2010 och förverkligades när de digitala ärendehanteringssystemen utveck-

lats färdigt. I riket har reformen förverkligats genom lagstiftning som trädde i 

kraft 1 december 2016. På grund av detta har ett glapp uppstått där polisen på 

Åland alltså inte i stöd av lag kan förelägga ordningsbot, utan har bara den 

s.k. långa lappen att ta till. 

I korthet vill vi nu genom de lagändringar som är aktuella förtydliga förfa-

randet på Åland i samklang med förändringarna i riket. Ordningsboten blir 

då ”ett till beloppet fast förmögenhetsstraff som är lindrigare än böter som 

enligt laget blir det enda straffet för vissa förseelser”. 

Talman! Genom förändringarna blir det tydligare, mer transparent och lät-

tare för ordningsmakten att veta vilken lagstiftning och vilka påföljder som 

ska utmätas. Det blir också tydligare och mer transparent för medborgaren. 

Genom denna förenkling av systemet kan också åklagarens resurser koncen-

treras på större och viktigare frågor. 

En ordningsbot förutsätter fortfarande ett samtycke, att man erkänner 

gärningen och accepterar straffet. I annat fall vidtar den längre process där 
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polisen gör en förundersökning och för ärendet till domstol. En ordningsbot 

kan inte omvandlas till fängelse. 

Vi får helt enkelt en effektivare rättskipning som är tydligare att förstå. I 

denna lagändring föreslås också att ordningsbotsbeloppen höjs. Detta har 

inte skett på flera år. Genom den höjning som nu föreslås kommer de 

åländska ordningsböterna till samma nivå som i riket, och står också i sam-

klang med de svenska nivåerna i motvarande förseelser. 

Motiven för en höjning av bötesbeloppen kan sammanfattas med att in-

komstnivåerna har stigit och effekten av de bötesbelopp vi har idag har såle-

des sjunkit. Straffrättsliga sanktioner har som syfte att markera att vissa be-

teenden ur säkerhets- och ordningshänseende inte är önskvärda eller särskilt 

ur ett trafiksäkerhetsperspektiv är direkt skadliga. 

Vi vill inte att folk ska begå vissa brott. De straff som utmäts ska verka av-

skräckande samtidigt som de kan verkställas så effektivt och transparent som 

möjligt med hänsyn till grundläggande fri- och rättigheter.  

Landskapsregeringen ser ingen anledning att det skulle vara billigare på 

Åland att begå vissa typer av brott som att bära kniv, göra ifrån sig på allmän 

plats eller köra för fort. 

Harmoniseringen av de åländska och de finländska bötesbeloppen kom-

mer att göra det lättare för polisen att använda det digitala ärendehanterings-

systemet. Möjligen kan den förändringen vara av övergående art då en ytter-

ligare höjning av bötesbeloppen kan vara på väg i riket. Landskapsregeringen 

har inte för avsikt att komma med ytterligare förhöjningar med anledning av 

detta. 

En ytterligare kraftig förhöjning av bötesbeloppen i riket har redan fått 

back av grundlagsutskottet, då man ansåg att åtgärden inte stod i paritet med 

brottet, att den tillkom främst av fiskala motiv och det är inte förenligt med 

grundlagen. 

Några större kostnader av den här reformen blir det inte för landskapet.  

Anpassningen till ny lagstiftning har redan påbörjats inom polisen. Det som 

behövs är utbildning av personalen, framtagande av nya blanketter för de till-

fällen som det digitala systemet inte fungerar samt nya skrivare till polisbi-

larna. 

Med denna presentation överlämnar jag ärendet till utskottet, och svarar 

förstås gärna på frågor. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Tack för det här. Jag tror att det är klokt att göra om systemet 

så att man i högre grad använder sig av ordningsbot för det blir nog an-

tagligen enklare på det viset.  

Min fråga är egentligen rätt enkel. Ministern har vid flera tillfällen 

sagt att det inte ska vara billigare - underförstått eller inom parentes - 

eller dyrare att göra brott på Åland än i Finland och i Sverige. Min fråga 

är; varför inte?  

Minister Nina Fellman, replik 

Tack, talman! Det är helt och hållet motiverat av samma skäl som man 

har i Finland och i Sverige. Bötesbeloppen ska stå i relation till vad man 

vill åstadkomma med böter. Det ska ha en avskräckande effekt, det ska 
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åsamka dem ungefär samma skada och nyttan av bötesbeloppen ska 

vara densamma. Har vi avsevärt lägre böter så har de inte samma effekt.  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Skälet till att vi har en självstyrelse är att vi ska kunna forma vår egen 

vardag så bra som möjligt för ålänningarna som njuter av den här själv-

styrelsen. Därför har vi t.ex. strängare straff när det gäller fortkörning, 

vilket nu hovrätten tycker att inte är så hemskt lyckligt, men vi har i alla 

fall sagt att vi ser allvarligt på det här. Vi ser strängare på sexual-

brottslagstiftning, på HBTQ-frågor och på rattfyllerier. Det finns vissa 

brott som vi tycker att är allvarligare och därför har vi ett strängare 

straff än vad man har i Finland.  

När det gäller ordningsbot här nu så känns det som att vi kapitulerar 

och säger; ”nä, men vi gör samma som man gör i Finland”. Har land-

skapsregeringen fört ett resonemang kring den här frågan? Jag menar 

inte att det är rätt eller fel att ha det billigare eller dyrare. Har resone-

manget förts? Det finns ju faktiskt ett skäl till att vi har självstyrelse och 

det här är kanske någonting som vi borde använda i just den frågan. Vi 

har t.ex. annorlunda inkomstunderlag. 

Minister Nina Fellman, replik 

Ja, vi har resonerat kring de här frågorna. När man ser på vilka förseel-

ser det handlar om så har vi inte sett att självstyrelsens möjlighet att ha 

avvikande bötesbelopp skulle vara nödvändig att utnyttja. Det gäller till 

exempel att bötfälla folk som har gjort ifrån sig på gatan där bötesbelop-

pet idag är 20 euro och det kommer att höjas till 40 euro i samklang 

med den nivån som Finland har och motsvarande i Sverige. Vi har inte 

sett att det finns någon större orsak att ha ett avvikande bötesbelopp när 

det dessutom finns fördelar att ha systemet i samklang med det fin-

ländska. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Det här berör nästan exakt samma sak. I framställ-

ningen skriver landskapsregeringen: ” Vad gäller exempelvis ordnings-

botsbeloppen enligt ordningslagstiftningen kan konstateras att dessa 

belopp fastställdes år 2010 och att de inte har höjts sedan dess. Höj-

ningen kan delvis motiveras med att inkomstnivån har stigit. Överlag 

kan konstateras att ordningsbotsbeloppen i landskapslagstiftningen 

inte har höjts på flera år.”.  

När man tittar på de här beloppen så är alla höjda med 100 procent. 

Man hänvisar till lönerna och jag tittade på ÅSUBs statistik där konsu-

mentprisindex under tiden 2010-2014 steg med 8,5 procent och lönerna 

med cirka 15 procent. Hur har landskapsregeringen resonerat när man 

har höjt rakt av med 100 procent? Är det bara en anpassning till den 

finska lagstiftningen och inget resonemang alls? 

Minister Nina Fellman, replik 

Vi har dels fört ett resonemang om att lägga oss på samma nivå som 

man har i Finland och i Sverige för det finns en samklang där, och dels 
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ett resonemang kring att polisen här ska kunna använda de digitala sy-

stem som har arbetats fram på rikssidan. Vi kan inte se några tydliga 

skäl till varför vi på Åland skulle ha avvikande belopp.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Som tidigare talare sade här så har vi en egen självsty-

relse och rätt att bestämma bötesbeloppen enligt vad vi anser rätt och 

fel. I det här fallet har man, som jag tolkat det, bara tittat på ett plagiat 

av den finska lagstiftningen och egentligen kopierat in beloppen här. 

Man har inte fört ett resonemang.  

Jag tycker att det är lite tråkigt. Man har möjlighet att påverka sina 

egna bötesbelopp och man för överhuvudtaget inte ett resonemang kring 

detta bara för att det ska anpassas till det digitala system som existerar. 

Här frånsäger vi oss igen vår möjlighet att själva vara med och påverka 

om vi har en annan åsikt. Jag lägger inte något värde i om det är rätt el-

ler fel. Jag bara resonerar runt det här. 

Minister Nina Fellman, replik 

Jag tycker att det är en intressant diskussion att föra. Jag skulle gärna 

höra i sådana fall vilka av bötesbeloppen som det skulle vara skäl att ha 

avvikande bötesbelopp för och varför. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Tack, talman! Tack för lagförslaget om ordningsbot. Det här med brott och 

straff är något som vi egentligen ägnar oss alldeles för lite åt. Det är på riktigt 

intressanta frågeställningar.  

Tre frågor väcks direkt när man läser förslaget. Den första frågan är; är 

detta nödvändigt? Den andra frågan är; gör vi självstyrelsen gott? Den tredje 

frågan är; är beloppen rimliga?  

När det gäller nödvändigheten så är kanske ordningsbotsystemet att före-

dra framom dagsbotsystemet. Det blir tydligare, det blir antagligen mer 

transparant och det blir enklare på flera olika sätt. 

 Jag tycker ändå att det är bra att lag- och kulturutskottet, när behandling-

en väl börjar, tittar lite närmare just på om det här är det enda sättet och om 

det på det viset främjar självstyrelsen.  

Innerst inne tycker jag att vi av princip egentligen borde göra annorlunda 

än andra. Det är det som är den åländska obändigheten, att man faktiskt inte 

bara ska fålla sig till hur resten gör, sedan köra på och hoppas på det bästa, 

särskilt inte när det gäller ett ordningsbotsystem där de som vinner på det 

här i faktiska siffror är Finland och inte Åland. Varenda ordningsbot går rätt 

upp till Tammerfors, tror jag om jag är rätt informerad, i varje fall till Fin-

land. Vi får tillbaka 0,45 procent vilket är en rätt vissen affär, om man ut-

trycka det företagsekonomiskt. 

Mot den bakgrunden finns det olika skäl till att vi kanske inte skulle ha höjt 

med 100 procent. Jag vet också att man har fört ett resonemang kring att in-

komsterna har ökat under den här tiden. Men som ltl Brage Eklund en replik 

nyligen lyfte fram så är det inte riktigt sant, ska få inkomster som har ökat 

med 100 procent under de senaste sex åren, faktiskt. 
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Om beloppen är rimliga, vad är rimligt och för vem är det rimligt? Jag 

tycker att utskottet kan titta lite på detta. Det ju inte säkert att det ska kosta 

lika mycket om man bär en kniv i Mariehamn om man just har varit ute och 

fiskat eller om man bär en kniv i Helsingfors av helt andra skäl. Det finns 

alltså olika rimlighetsbedömningar i detta. 

Vi har också sett och vi har lyft fram i olika sammanhang att det inte råder 

en total samsyn när det gäller synen på olika brott mellan Finland och Åland. 

Från Ålands lagting har vi faktiskt, på Gun-Mari Lindholms initiativ med 

draghjälp av Roger Nordlund i tiderna, försökt förändra synen på sexual-

brottslagstiftningen i Finland. Från åländsk sida uppfattades den lagstift-

ningen alldeles för snäll gentemot förövarna.  

Vi är mitt inne i en domstolsprocess i hovrätten just nu där man har ansett 

att vårt straff för fortkörningsböter är för strängt. Vi har sagt att vi vill ha ett 

strängt straff för fortkörning för det är livsfarligt att köra för fort.  

Vi har också sett att t.ex. synen på HBTQ-frågor är väldigt annorlunda i 

Finland än vad den är på Åland. I Finland har man inte ens lyckats få till 

stånd samkönade äktenskap genom riksdagen trots att det på Åland råder i 

det närmaste total samsyn kring just den frågan. Det finns alltså en viss skill-

nad i synen på hur folk ska bära sig åt. 

Man har sagt att när det gäller att köra för fort och ordningsböter, när det 

gäller bära kniv och när det gäller att göra ifrån sig på platser som man inte 

borde göra ifrån sig på så ska man kunna se det likadant. Min fråga är 

alltjämt; varför det? Varför har de rätt och vi mindre rätt? Varför är det inte 

vi som har rätt och de som har mindre rätt? Det finns ganska många och in-

tressanta frågor kring just detta. En annan viktig fråga är; finns behovet eller 

försöker man reparera någonting som inte är sönder?  

När det gäller ekonomiska konsekvenser så är de ganska små egentligen. 

Det här handlar nästan mera om signalpolitik faktiskt. 

Jag skulle ändå ha velat se ett resonemang över hur mycket ålänningarna 

bidrar till den finländska statskassan före höjningen av ordningsboten och ef-

ter den planerade höjningen av ordningsboten. Hur många brott handlar det 

om i praktiken? Det skulle jag vilja se en utredning om från utskottet. 

Överlag när det gäller självstyrelsen och när det gäller brott och straff så 

borde vi faktiskt inte bara automatiskt ta en sådan här blankettlag. Många 

gånger är blankettlagar bra, om de inte går in på olika sätt för att göra oss 

alltför lika alla andra. I det här fallet tycker jag att det finns skäl att se på om 

detta är nödvändigt, om självstyrelsen mår bra av detta och om beloppen är 

rimliga. Tack. 

Minister Nina Fellman, replik 

Tack, talman! Jag har egentligen bara ett par synpunkter på ltl Petters-

sons anförande.  

Frågan om vem som vinner på höjd ordningsbot tycker jag inte hör 

hemma i det här resonemanget. När man fastställer storleken på ord-

ningsbot så handlar det uttryckligen inte om hur man ska få intäkter till 

staten eller till landskapet i förlängningen. Det handlar om hur man ska 

uppfylla de mål som man ställer med straffsatser och bötesbelopp av 

olika slag, att förebygga brott, att minimera lidande och minimera kost-

nader för samhället t.ex. när det gäller klotter osv. Det är ju detta som är 

resonemanget kring lagstiftningen.  
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Om man ifrågasätter att vi inför samma bötesbelopp nu, vilka skulle 

motiven vara för att det skulle vara lägre bötesbelopp på Åland?  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Om jag börjar med den sista frågan först så kan man enkelt säga; för att 

vi är annorlunda än vad man är i Finland. Här finns det olika sätt att se 

på olika saker. Vi är inte en storstad, det är inte samma att vistas i Mari-

ehamn eller i Tengsödavik som det är att vistas i Helsingfors. Det finns 

en massa olika nyanser. 

När det gäller ordningsbotens belopp och vem som vinner på det så 

tror jag nog att jag kan vidhålla att pengar är pengar. De här pengarna 

går bort ifrån Åland och till Finland, den saken är alldeles klar. I stället 

för att betala böter för vad man har gjort så kunde man konsumera på 

hemmaplan. Av det skälet så måste det ju vara bättre att pengarna stan-

nar här än att de går till en oklar ordningsbotsfond någonstans. 

Minister Nina Fellman, replik 

Med det resonemanget så skulle vi överhuvudtaget inte ge bötesbelopp 

eller straff till ålänningar som begår brott för att det utarmar den 

åländska konsumtionskraften. Det kan inte vara ltl Petterssons åsikt att 

ålänningar inte ska bestraffas överhuvudtaget för sina brott därför att vi 

är olika på Åland. Eller hur?  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Jag tänkte faktiskt inte så, och det har jag inte ens ifrågasatt. 

Jag har aldrig ifrågasatt systemet med ordningsbot. Men jag ifrågasatte 

om man ska höja det med 100 procent. Om man skulle höja det med 

1000 procent då skulle allt plötsligt bli ganska allvarligt, men det har 

man inte valt utan man har valt hundra procent. Det resonemanget 

skulle jag vilja att man tar ett varv till. Varför just det? Varför samma 

som i Finland? Varför kan man inte försöka se mera lokalt på detta? Det 

är det vi ägnar oss åt, självstyrelse. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Jag vill börja med att säga att den socialdemokratiska 

lagtingsgruppen stöder lagförslaget och har ingenting emot att man på 

det här sättet höjer bötesbeloppen.  

Jag upplever att det är ett märkligt resonemang som centern för. Cen-

tern tycker att man inte ska ha samma böter som i riket. För mig är det 

oklart om man vill ha högre eller lägre böter. Från senaste repliken upp-

fattade jag att centern kanske inte vill ha några böter alls.  

Vi har ju en ganska stark historia där straffets grunder, nästan sedan 

början av 1800-talet, för mindre brott har varit böter när man bryter 

mot samhällets regler. Var är det som centern egentligen vill införa? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Jag har inte ens andats om att man skulle ta bort ordningsbo-

ten. Jag har upprepade gånger sagt att det är okej att ha det som idag 



  

  869 

och att det antagligen är ett bra system att ha ordningsbot istället för sy-

stemet med dagsböter. 

Det som jag ifrågasatte var varför man har valt att ta exakt samma 

summor som i Finland. Ja, man har samma datasystem som polisen i 

Finland, men det kan inte vara omöjligt att göra programmering där så 

att man får det mera lokalt anpassat. 

Jag tycker att man ska använda självstyrelsen för att så långt det nå-

gonsin är möjligt bygga ett system på Åland som gör att pengarna stan-

nar här i stället för att föras bort. Nu är det här inte några avgörande 

summor på det viset, men principen är rätt intressant. Varför ska vi ha 

samma som i Finland? 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Fru talman! Det här är en väsentlig fråga. Det är klart att man kan driva 

självstyrelsepolitik på det här sättet. Idag får man t.ex. en bot på 20 euro 

om man är minderårig och dricker på Rockoff och blir fast. Jag tror att 

det svider mycket mera i ungdomens veckopeng om boten höjs till 40 

euro och då kanske ungdomarna tänker till. Vad summorna är och hur 

de påverkar innebär nog en skillnad. Om boten blir så låg att man till 

sist tycker att det inte har någon betydelse så ett sådant samhälle vill vi 

ju inte ha. Bryter man mot samhällets regler så måste det också få kon-

sekvenser. I det här fallet så är det via pengar och den summan som är 

aktuell. 

Personligen är jag inte intresserad av att ha högre böter än i Finland, 

men jag kan bra godta att ha samma bötesbelopp. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! När det gäller att köra för fort, under den nivå som ger dagsbö-

ter, så länge det är ordningsbot, när det gäller att bära kniv på allmän 

plats och när det gäller urinera på fel ställen så tycker man uppenbarlig-

en att det är helt okej att göra exakt som i Finland. Men är man lika vil-

lig då att försöka få Finland att förändra sin syn på t.ex. fortkörning så 

att den mera skulle anpassa sig till oss, för där har vi också annorlunda? 

Eller ska vi vika oss rätt upp och ned på allt och anamma exakt samma 

straffsystem som man har i Finland när det gäller t.ex. trafikbrott? Det 

är ju det som blir konsekvenserna om vi i det här fallet säger; ”jo, vi gör 

som ni, det är fint”. Ska vi sedan också dra ner på sådant som vi tidigare 

har uppfattat som väldigt allvarliga brott som t.ex. fortkörning och sexu-

albrott där vi har haft en väldigt stark syn på att den lagen borde föränd-

ras?  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag tänker upprätthålla mig vid den tredje frågeställ-

ningen som ltl Pettersson tog upp. Är nivåerna rimliga? Jag hickade 

själv till när jag fick det här förslaget och såg att det var en fördubbling. 

Jag tänker upprätthålla mig bara kring fortkörningsböterna. 

Jag upplever att det finns en brist i beredningen på det sättet att det 

kunde ha funnits med jämförelser med Norden, framförallt med Sverige. 
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Nu lyfte ministern detta i anförandet. För mig är det viktigt att vi åt-

minstone har någon rimlig nivå jämfört med Sverige. Det blir en föränd-

ring som är närmare Sverige än vad vi har idag och det tycker jag att är 

rimligt. Vi har något strängare böter än vad de har i Sverige på vissa om-

råden och snällare på andra områden. I jämförelsen så ligger det ganska 

nära Sverige och det tycker jag är rimligt. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Samma som i Sverige, det räcker inte bara med att vi ska 

göra samma som i Finland, vi ska göra samma som i Sverige också. Be-

tyder det här nu, om jag förstår allting rätt, att eftersom det här ska an-

passas till svenska förhållanden så är ltl Carlsson också beredd att driva 

frågan om rattonykterhet och promillegränsen? I Sverige har man ju 

gått in för i det närmaste en nollgräns medan vi på Åland fortfarande 

har 0,5. Den gränsen har man försökt sänka, i varje fall jag, utan att ha 

lyckats särskilt väl. Det är också en sak och det är en betydligt mer all-

varlig fråga än vad en ganska modest överhastighet är.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Fru talman! När det gäller att avvika och ha en egen lagstiftning så tyck-

er jag att man hela tiden måste göra en bedömning. När är det värt att 

avvika, tycka till och förändra saker? I vissa fall blir det väldigt dyrt. I 

promillefrågan blir det väldigt dyrt med precisionsalkometrar och den 

här debatten har vi haft tidigare. Det kostar en hel del pengar.  

I det här fallet skulle det kosta en hel del pengar att avvika. Den digi-

tala lösningen, som ministern pratade om, skulle bli väldigt dyr om vi 

avviker. Jag ser inte motiven till att förändra eftersom det här blir när-

mare det svenska systemet. Vi ser till exempel böter för hastighetsöver-

skridningar på över 50 km i timmen är 2 000 SEK i Sverige, vilket blir 

200 euro och med kursen runt 10 euro idag så ligger på samma nivå 

egentligen. Vissa böter skiljer sig lite grann, men överlag så kan man 

säga att vi ligger ganska nära Sverige. 

Jag tycker att systemet med ordningsbot är bättre än dagsbot i det här 

fallet. Jag tycker att det är rimligt. Jag hittar inte motiven till att ändra, 

men om ledamoten för fram sakargument för varför vi ska ändra så kan 

jag ta till mig det och lyssna på den debatten. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Sakargument, talman, kan faktiskt vara att man i Sverige har gått in för 

en för hög gräns. Det kanske skulle räcka med 1000 kronor. Jag saknar 

resonemanget kring varför man just har satt det här. Är det i förhållande 

till disponibel inkomst? Är det i förhållande till månadslön? Till vilket 

förhållande är det? Vad motiverar man med att man höjer en bot med 

100 procent? Det är ändå en rätt kraftig höjning. Vad är det som vi vill 

berätta? Vad är vitsen? Har vi problem med dessa former av överhastig-

heter? Sker det många olyckor? Är det någonting som är illa för Åland 

just nu eller lagar vi någonting som inte är sönder? Dessa frågor skulle 

jag ha velat se ett resonemang kring ur självstyrelsepolitisk synvinkel. 

Just detta att man ska göra samma som alla andra, det är ju precis 

därför som vi har en självstyrelse för att vi inte ska göra samma som alla 

andra. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! När den här debatten inleddes så trodde jag inte att 

det skulle bli en självstyrelsepolitisk debatt. Intressant!  

Vi behöver självstyrelsen, vi ska jobba med en progressiv självstyrel-

sepolitik. Inom vilka områden ska vi ha det och när ska vi använda det? 

Körkortslagen, som ltl Pettersson hänvisade till i både anförande och i 

repliker när han pratade om fortkörning, där är det rätt, där ska vi ha 

strängare och det försvarade jag mycket. 

Däremot i den här frågan kanske en blankettlag är bättre. När använ-

der vi självstyrelsepolitiken och i vilka lagar? Vi måste också titta på när 

det är värt att gå in och köra självstyrelsepolitik och när kan det vara 

mer lönt att ta blankettlagar. Det gäller alltid att ge och ta. När är det 

bäst att gå in med självstyrelsepolitik och i vilken lag?  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Jag är enig i det. När är det skäl att gå in? I det här fallet skulle 

jag ha velat se ett resonemang kring varför det inte är skäl att utnyttja 

självstyrelsen i just de här frågorna. 

Igen, det vi gör är att vi tar pengarna från ålänningarna och skickar 

dem till Finland, för att de har gjort bort sig på offentlig plats. Då är frå-

gan är det rimligt att höja med 100 procent, eftersom de som vinner på 

det inte är vi.  

Jag uppfattar inte problemet med att vare sig bära kniv, köra för fort 

eller urinera på fel platser är något som direkt skakar det här samhället i 

dess grundvalar. 

Ltl Göte Winé, replik  

Det kan bero på hur man uppfattar en person med kniv på sig. Det kan 

vara en tolkningsfråga också. 

Varför jag begärde replik var för att ltl Pettersson sade att bötesbe-

loppen bidrar till statskassan. Jag ser inte det här som en sådan grej. Jag 

ser det som att genom vår lagstiftning, normativ lagstiftning, så säger vi 

vad som är okej och vad som inte är okej. När man går över en gräns och 

gör något som vi tycker att är fel i samhället så ska det också svida lite 

och det ska få konsekvenser. Det försöker man jobba med tidigt med 

barn också, gör man fel så ska det svida någonstans och det ska bli nå-

gon konsekvens av det hela. Tolka mig rätt sedan när det gäller svida, 

men man ska få en konsekvens. Det är samma sak som vi diskuterar här. 

Det ska kännas lite efter.  

Om man höjer bötesbeloppet så har vi kanske lite färre urinerande på 

gatan och då är det kanske bättre i alla fall, även om ltl Pettersson inte 

tycker att det är så farligt om man gör det. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Jag tror och vidhåller att det här inte är ett jättestort pro-

blem. Jag tycker att det är en olycklig signal att fördubbla bötesbeloppet 

med hänvisning endast till att så här har man gjort i Finland. Det är ett 

argument som inte är tillräckligt starkt för min del, i synnerhet som in-
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komsterna under samma tid faktiskt i väldigt få fall har fördubblats. Jag 

tror att det nästan inte finns en enda som har fått fördubblad inkomst. 

Mot den här bakgrunden så skulle jag vilja att vi skulle se på det mera ur 

ett litet självstyrelsepolitiskt perspektiv och jag hoppas att utskottet kan 

göra det. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Eriksson 

Talman! Den liberala lagtingsgruppen står bakom den här lagframställning-

en. 

Inledningsvis kan jag berätta att jag själv har den fromma utgångspunkten 

att självstyrelsen är till för att befrämja levnadsvillkoren här på Åland för 

ålänningarna. Självstyrelsen är ett medel och inte ett mål. Kort bara med 

tanke på tidigare diskussioner här. 

Frågan har också framkommit om vi bör ha den här lagstiftningen. Ja, i 

dagsläget kan man inte utfärda ordningsbot på Åland. Tyvärr är det så, jag 

har varit kontakt med polismyndigheten idag också. Det här förfarandet finns 

inte på Åland, ordningsboten är borta just nu på grund av lagändringar i ri-

ket. I dagens läge använder man då strafforder som är dagsböter. Själv har 

jag också den uppfattningen att ordningsbot är mycket bra. Det är ett snabbt, 

summariskt, straffprocessuellt förfarande. Det går snabbt. Det är enkelt, det 

är en fast summa. Beloppet av summan har vi diskuterat ganska mycket och 

jag återkommer snart till det. Själva systemet som sådant är ett bra system. 

Här lyfter man upp ordningsbot på lagnivå. Tidigare har det varit på för-

ordningsnivå, det har inte godkänts av grundlagsutskottet. Den här ändring-

en måste göras. Jag tycker att Åland är betjänt av ett förfarande som heter 

ordningsbot. 

Enskildas intressen blir starkare här. Det råder samständighet mellan lag-

stiftning och legalitetsprincipen. Principen betyder att det måste finnas en lag 

för att det ska vara ett brott och det måste finnas en lag för att det ska finnas 

ett straff. Det är sådana här fina rättsprinciper som till och med har latinska 

uttryck som jag inte tänker besvära er med här och nu. 

Det finns olika kategorier vid ett brott. Vi har grundbrottet, lindrigt, grovt 

och så har vi också förseelser. Det här avser förseelser, när man ska ha ord-

ningsbot. Tidigare var också straffet för förseelser ordningsbot och alternativ 

till böter. Nu tar man bort böter och renodlar det här systemet och det tycker 

jag att är bra. 

Det bygger också på ett samtycke av den misstänkte. Om den misstänkte 

motsätter sig det här systemet så blir det normal förundersökning, åtalspröv-

ning och rättegång. Rättsskyddet är garanterat för den person som kanske 

blir stoppad av polisen och får en ordningsbot pga. att lyktorna inte lyser, att 

bilen är obesiktad eller något sådant. Det är de här sakerna vi diskuterar. 

Då har jag svarat på frågan om jag anser att systemet behövs. Det behövs, 

det är bra och flexibelt.  

När det gäller beloppen, jag läste igenom det väldigt snabbt och det är un-

gefär en hundraprocentig förhöjning. Det framkommer väl här ur regeringens 

lagframställning att beloppen inte har ändrats sedan 2010 och till och med 

längre sedan tillbaka. Förhöjningarna är hundraprocentiga och det är ganska 
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mycket procentuellt men beloppsmässigt är det inte så mycket. Om man gör 

en liknelse med att man skulle förhöja strafforderförfarandet, dvs. antalet 

dagsböter, med 100 procent så skulle det har varit en mycket, mycket större 

sak. Det är viktigt att de här beloppen förhöjs. De har varit stilla i många år. 

Det är signalpolitik som vi ger ut från landskapet. Har vi brytt oss om de här 

frågorna, ja eller nej? När man höjer beloppen så visar man från regeringens 

sida att det här tar vi på allvar. Det ska inte vara såsom det har låtits mig be-

rättats; ”det är happy hour just nu här på Åland”. Det vill vi inte ha. Trafikför-

seelserna är presumtiva stora katastrofer. Det är klart att om man kör med 

obesiktad bil och bromsarna inte fungerar då förstår man att det här är ett 

väldigt riskfullt beteende som vi kan komma in på faktiskt; trafikbrott som är 

ännu grövre brott. Det är viktigt att man från samhällets sida säger stopp. För 

hur blir det om man kör utan lyktor eller kör mot rött ljus och sådana saker? 

Landskapsregeringen har tagit sitt ansvar och skärper det här straffet. Det 

är väldigt viktigt.  

Som tidigare nämndes så har vi olika åsikter och jag ser inte det här som 

att vi kopierar. Vi har vår självstyrelsepolitik och prövning på det här området 

också. Vi inför ordningsbotsystemet här och vi skärper straffen troligtvis av 

samma orsaker som i fastlandet eller som man har gjort i Sverige, dvs. sam-

hället signalerar att så här får man inte göra. Det tycker jag att det är den vik-

tigaste poängen, och inte några jämförelser på andra sidan om varför man 

gör så eller varför man höjer eller inte höjer. Det viktigaste är att vi bryr oss 

om det här och då använder vi självstyrelsen som den är till för.  

Det här var helt kort mina egna personliga reflektioner och även lagtings-

gruppens. 

Talmannen 

Diskussionen är avslutad. 

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

omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Remiss 

4 Ändring av landskapslagen om produktionsstöd för el från vindkraftverk  

Ltl Harry Janssons m.fl. lagmotion LM 1/2016-2017 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Diskussion. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, fru talman! Bästa kolleger, det var inte många år sedan vi hade stora 

visioner om Åland som ett vindkraftsland som skulle slå världen med häpnad. 

Vi talade om en energivolym bara från vindkraften som skulle överstiga vårt 

samlade behov med 100 procent. Vi såg en framtid som exportindustri. På 

basen av de förhoppningarna gjorde vi Ålands första och största offentliga 

satsning som antagligen någonsin kommer att göras i offentlig regi; 120 mil-

joner för Finlandskabeln. Vi hade goda förhoppningar om att det var vind-

kraften som skulle vara den morot som egentligen också skulle vara med och 

betala hela notan för satsningen. 

Idag står vi inför en situation där vi redan i höst kommer att se vindkrafts-

verken på andra sidan viken här börja monteras ner. Inom loppet av några år, 

fram till 2020, kommer vi att ha förlorat 11 av 19 vindkraftverk. 
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Jag och de övriga motionärerna tycker att det här är en tragisk utveckling. 

Vad kan vi då göra i en sådan här situation? Vad kan vi göra även för de upp-

ställda klimatmålen som vi också har i vårt örike, att leva upp till tjugo-

procentsnivån fram till 2020? Vi har många goda anledningar till att fundera 

på vad vi kan göra för att förhindra den här sorgliga utvecklingen. 

I samband med min skriftliga fråga i samma ärende senaste vecka fick vi 

besked från ansvarig minister, vicelantrådet Gunell, att det inte var aktuellt 

att göra någonting och det fanns inte resurser för att göra någonting. Det 

sistnämnda tog jag fasta på med en gång här i talarstolen och resultatet är 

alltså föreliggande lagmotion. 

När man ser på vad det är som krävs av oss som idag sitter i lagtinget för 

att göra någonting åt den här situationen, så är det en oerhört liten en insats 

vi behöver göra när man ser på det lagtekniskt. Det är en liten justering i 

landskapslagen om produktionsstöd. Det är också en liten, förmodligen helt 

kostnadsfri, ändring som vi föreslår. Det är i ljuset av de stigande elpriserna 

som gör att man inte behöver använda de under perioden anslagna medlen 

om 2,7 miljoner alls i den utsträckning som var aktuellt bara för något år se-

dan. 

I ljuset av det här tycker vi motionärer att det är rimligt att vi som lag-

tingspolitiker tittar på den frågan än en gång och funderar på om det är så att 

vi enbart går med på att justera den avskrivningstid som man hade i det ur-

sprungliga förslaget från 20 år till 25 år då skjuter vi alla fall upp den ätte-

stupa som vindkraftsindustrin annars står inför redan nu i höst 2017. Varför 

inte tillsammans göra den här lilla insatsen? Med lilla menar jag att det är 

marginellt vad vi behöver göra. Vi behöver bara göra den förändringen i pro-

duktionsstödslagen så har vi alltså skjutit fram den tidpunkt när vindkrafts-

industrin måste ställa sig frågan; är Åland en plats som man kan bedriva 

vindkraftsproduktion på eller inte? 

Varför det här året 2020 och framåt är så viktigt är för att då har vi också 

EU:s nya stödsystem för den här typen av förnyelsebar produktion på bordet 

och i ljuset av det kan man ta ställning till om det finns förutsättningar för 

vindkraften. 

Bästa kollegor, ni som tillhör regeringsblocket i synnerhet, fundera nu två 

gånger om vi inte också i praktiken ska försöka leva upp till de vackra mål 

som vi har i olika dokument, åtminstone i det hållbarhetsdokument som 

lantrådet talade om med de nordiska ungdomarna tidigare här på morgonen. 

Är det inte så att vi också i praktiken ska leva upp till hållbarhetslöftena? Då 

finns det sällan något mer konkret vi kan göra på ett så lindrigt sätt som nu 

föreslås i den här lagmotionen. 

Min förhoppning är att finans- och näringsutskott, under lagtingets uppe-

håll, behandlar den här lagmotionen så att vi redan i mars har ett betänkande 

på bordet som skulle föreslå den här ändringen. 

Eftersom det här inte behöver gå till EU-kommissionen så kan det leda till 

en snabb behandling hela vägen. Tack, fru talman.  

Ltl Stephan Toivonen 

Tack, fru talman! Ärade kollegor och ärade lantråd. Framför för oss har vi ett 

förslag till ändring av landskapslagen om produktionsstöd för el från vind-

kraftverk. Vi har tidigare i budgeten fattat beslut om vilket stöd som ska be-

viljas vindkraftverken. Det var ungefär 2,7 miljoner, även om stödet måste tas 
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upp varje år för sig. I det sammanhanget har jag förordat att stödet skulle 

minskas och att man istället borde ge stöd till olika slag av förnyelsebar pro-

duktion och inte bara till en form. Men de besluten är tagna och det kan vi 

inte göra någonting åt. 

Nyligen hade vi en debatt här i lagtinget där ansvarig minister, vicelantrå-

det Gunell, inte förordade en ändring av lagen av olika orsaker medan ltl 

Jansson förordade en förändring av andra orsaker. 

I den här frågan håller Åländsk Demokrati helt och hållet med vicelantrå-

det Gunell. Det är min hälsning till utskottet och jag hoppas att lantrådet 

också kan framföra den hälsningen till vicelantrådet.  

Om medel, som man har reserverat för vindkraften, av olika orsaker inte 

kan utnyttjas så anser vi att man istället ska undersöka möjligheterna att an-

vända dem för annan förnyelsebar el i linje med den politik som man nu 

också har infört i Finland. Tack, fru talman. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Ålands Framtid har egentligen alltid förespråkat utbyggnad 

och utnyttjande av vindkraften. Vindkraft är en av få naturresurser som vi 

kan utnyttja för att producera egen el. I diskussionerna har vi i många sam-

manhang försvarat att vi ska stöda vindkraften.  

Jag var nöjd med det lagförslag som lades för drygt ett år sedan om att ge 

stöd till de vindkraftverk som var i behov av det. 

Jag har efterforskat lite. Jag har kontaktat den person som kanske är mest 

kunnig och engagerad i vindkraften idag. Jag frågade om behoven och av-

skrivningstiden. Han sade att den har under tid alltid förändrats, den började 

med 15 procent och så har det gått upp till 20 procent. Idag pratar man om 25 

procent när man investerar i vindkraftverk. Av det uttalandet förstod jag att 

man inte har sett i det slutliga lagförslaget, då när vi antog den förra lagen, 

hur många år avskrivningstiden skulle vara. Det förekom ett resonemang om 

olika avskrivningstider och det slutliga beslutet togs sedan av regeringen. 

Det finns en förhoppning bland vindkraftbolagen. Det finns sådana vind-

kraftverk som har gjort ganska stora investeringar och grundliga reparationer 

för ett par år sedan. Man har investerat 60 000 - 70 000 euro för att uppda-

tera vindkraftsverken och enligt nuvarande lagförslag så faller man utanför 

det här stödsystemet. 

Likt tidigare talare ltl Harry Jansson, inte enligt ltl Toivonen som hade en 

annan åsikt, så anser jag att det här är en av få möjligheter som Åland och 

självstyrelsen har för att visa att vi har miljömål, att vi har möjlighet att vara 

med och påverka hur vi vill ha Åland och hur vi ska uppnå ett hållbart Åland 

år 2051. Att satsa på mindre andra energikällor, ja det kan man göra, man 

kan ha solpaneler också på egnahemshus och det har jag heller ingenting 

emot. Men det handlar inte om sådana satsningar som vindkraften är och den 

produktion som vindkraften här på Åland producerar. 

Med den information som Ålands Framtid har fått så kommer vi att stöda 

den här lagmotionen. Tack.  

Ltl Runar Karlsson 

Talman! Jag föreslår att ärendet bordläggs till den 23 januari eftersom inte 

berörd minister är närvarande. 
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Ltl Harry Jansson 

Fru talman! Jag ber att få stöda förslaget om bordläggning och bordlägg-

ningstiden. 

Talmannen 

Ärendet kommer att bordläggas eftersom ltl Runar Karlsson, understödd av ltl Harry 

Jansson, har föreslagit att ärendet ska bordläggas till plenum den 23 januari. Önskar 

någon uttala sig om bordläggningstiden? 

Ärendet bordläggs till plenum den 23 januari. 

Remiss 

5 Vårdös status som skärgårdskommun 

Ltl Mikael Lindholms m.fl. åtgärdsmotion MOT 1/2016-2017 

Ärendet avförs och upptas till behandling den 23 januari. 

För kännedom 

6 Ändrade regler för användning av provnummerskyltar 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 8/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 10/2016-2017 

Ärendet upptas till behandling vid nästa plenum. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls idag klockan 15.25. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum. 

Första behandling 

1 Ändrade regler för användning av provnummerskyltar 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 8/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 10/2016-2017 

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

kandet. 

Diskussion. 

Ltl Harry Jansson 

Herr talman! För formens skull vill jag meddela att utskottet har behandlat 

lagförslaget. Utskottet finner det bra med tanke på de praktiska problem som 

det har förorskat motorfordonsbranschen att i samband med avställda bilar 

tvingas betala fordonsskatt. Därför tillstyrker utskottet förslaget i sin helhet. 

Vi hoppas att vi har löst den här problematiken en gång för alla.  

Upphovet till detta, som ni kanske minns från remissen, var att i samband 

med att man införde EU-direktiv om skrotning etc. så missades den här lilla 

detaljen som kunde få följder för själva beskattningssidan. Tack, talman! 

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om besiktning och 

registrering av fordon för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

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

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls måndagen den 23 januari kl. 09.30. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 

Upprop. 24 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamöterna Jörgen Pettersson och Sara Kemetter anmäler om ledighet från 

dagens plenum på grund av BSPC-möten. 

Lagtingsledamöterna Stephan Toivonen och Bert Häggblom anmäler om ledighet från 

dagens plenum på grund av privata angelägenheter.  

Antecknas. 

Andra behandling 

1 Ändrade regler för användning av provnummerskyltar 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 8/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 10/2016-2017 

I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

den första behandlingen eller förkasta förslaget. 

Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om besiktning och registre-

ring av fordon föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet? 

Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är 

avslutad. 

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

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. 

Ärendet är slutbehandlat. 
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Andra behandling 

2 Erkännande av yrkeskvalifikationer 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 7/2016-2017 
Landskapsregeringens lagförslag LF 9/2016-2017 

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. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om erkännande av yrkeskvalifikationer för anta-

gande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lag-

förslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om jämställande av högskolestudier 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 efter bordläggning 

3 Ändring av landskapslagen om produktionsstöd för el från vindkraftverk  

Ltl Harry Janssons m.fl. lagmotion LM 1/2016-2017 

Ärendet bordlades vid plenum den 18 januari 2017 då talmannen föreslog att ärendet 

remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Diskussion. 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Herr talman! Bästa lagting, ltl Harry Jansson och centergruppen har lämnat 

in en lagmotion i ärendet om vindkraftsverken och hur avskrivningstid och 

ålder ska inverka på stödsystemet.  

Jag belyste också den här frågan för någon vecka tillbaka här i samband 

med en skriftlig fråga som ltl Harry Jansson ställde. Jag tycker att jag i det 

skedet ändå gav ganska mycket landskapsregeringens syn på frågan.  

Landskapsregeringen utarbetade stödsystemet tillsammans med vind-

kraftsaktörerna. För bara en kort tid tillbaka sedan satt vi på varsin sida av 

förhandlingsbordet och utarbetade en stödstruktur som vi tyckte att var rim-

lig och vettig utgående från elpriserna. Förväntningarna då var väl att elpri-

serna skulle förbli låga. De hade blivit bättre och det är egentligen en positiv 

utveckling. Vi kom överens om det här systemet utgående från de diskussion-

er som vi hade kring vad vi var villiga att satsa på de befintliga vindkraftsver-

ken som finns på Åland idag.  

De här förhandlingarna medförde att de stödnivåerna och de parameterar 

som avskrivningstid, marknadspris och annat som spelar in i slutkalkylerna 

var något som vi var överens om.  

Det betyder att stödsystemet träder ikraft. Nu 2016 är det första året och 

den första utbetalningen håller nu i dagarna på att gå ut till bolagen. Vi har 

inte ens kommit igång med det här stödsystemet som ska gälla till 2022. Vi 

skissade på systemet i enlighet med vilka avskrivningstider som var rimliga 
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och vad som skulle gälla i åldringsfrågan – äldre än 20 år – så att systemet 

också skulle kunna vara notifieringsbart och inte falla av några sådana skäl.  

Det som har hänt sedan den här tiden, och det var inte så länge sedan, är 

just elprisets förändring. Förväntningarna när det här gjordes var antagligen 

att priserna skulle ligga på en väldigt låg nivå.  

Det är viktigt att komma ihåg att det som landskapsregeringen gick in för 

och gjorde bedömningar kring så var att kärnan och kompetensen i åländsk 

vindindustri skulle behållas med det här. Vi var också medvetna om hur av-

skrivningstiderna såg ut, all fakta låg på bordet. Bedömningen är ändå att vi 

ska tittar framåt i det här skedet.  

De vindkraftverk som nu faller för ålderstrecket, de är mestadels i bolagens 

händer att besluta om de vill ha dem kvar, ”up and running” eller om de vill 

avveckla dem. Det är sådana beslut som inte landskapsregeringen fattar utan 

som vindbolagen själva fattar beslut om. Man måste helt enkelt göra bedöm-

ningarna om de är tillräckligt lönsamma för att ha dem kvar. 

Man ska dock ha i minnet att de här vindkraftverken som nu är äldre så är 

de flesta av dem rätt små. De bidrar ganska lite med vindproduktion. Den ab-

solut största beståndsdelen, och 17 procent av den förnyelsebara energin som 

vi får in i det åländska energisystemet, kommer från Båtskären. Båtskären är 

tryggat i det här stödsystemet.  

Man måste också fundera på om det är symbolerna vi ska upprätthålla el-

ler är det den faktiska inmatningen i energisystemet som vi ska slå vakt om? 

Man måste även fundera på om det är värt att titta bakåt igen eller om vi 

ska titta framåt av det skälet att de vindkraftsparker som byggdes på 90-talet 

så byggdes enligt den tidens kriterier. Man måste komma ihåg att saker och 

ting har ändrat. Idag tar man helt andra saker i beaktande när man uppför 

vindparker såsom bullernivåer, bosättning, vindförhållanden förstås och hur 

kapaciteten ser ut för att faktiskt mata in vindkraft i vårt elsystem. Jag tycker 

att det är väldigt viktigt att nästa generation vindkraftsparker både ska ha 

stark kapacitet men också att vi planerar placeringen av vindkraftsverken på 

rätt platser så att man optimerar både vindens kraft och möjligheter att bli till 

energi. Vi ska också på ett helt annat och modernare sätt anpassa dem till nu-

tidens krav och till bosättning, bullerförhållanden och annat som i dagsläget 

är helt annat än på 90-talet.  

Vi går mot en ny tid. Det som nu finns på landskapsregeringens bord och 

som jag också vill att vi ska ha resurser inför, t.o.m. kanske det här året och 

nästa år, det är en biogasanläggning som är under planering. Jag hoppas att 

vi ska ha beslut om att börja bygga den under det här året.  

Vi har en revolutionerande och bra livsmedelsstrategi som Ålands produ-

centförbund just har lagt på bordet. Den kräver också åtaganden, finansie-

ring, från landskapsregeringen för att gå vidare och förverkligas för att få nä-

ringsämnescirkuleringen att fungera på bästa sätt.  

Vi har en klimat- och energistrategi som är under arbete och ska vara klar 

här under våren. Där ska vi också koppla ett stödsystem som siktar mot fram-

tiden när det gäller sol, vind och andra former av förnyelsebar energi.  

Under våren har vi också klart ett skogsprogram som ska ta tillvara sko-

gens energiresurser på bästa sätt och det kräver också vår uppmärksamhet. 

Vi har elbilar, elbussar och en infrastruktur för laddning där energibolagen 

är med och vill utveckla. Landskapsregeringen ska också bidra där med upp-
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märksamhet och resurser för att få detta på banan. Jag hoppas kunna se det 

redan under 2019. 

För vår del får lagen ligga som den ligger i det här skedet. Det är förstås 

upp till lagtinget att besluta. Jag tror att det är bättre att titta framåt mot nya 

reella möjligheter än att blicka tillbaka och kanske betona symbol framom 

verklig kraft. Tack.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! God morgon kolleger, tack vicelantrådet för redogörelsen 

av landskapsregeringens förhållningssätt till lagmotionen och därmed 

också till min tidigare skriftliga fråga i samma ärende.  

Vi önskade bordlägga ärendet senaste onsdag i och med att vi inte 

hade någon diskussion med regeringsblocket överhuvudtaget. Vicelan-

trådet har god pli på gruppen. Det var inte några diskussioner när vice-

lantrådet var förhindrad att närvara. 

Jag är tacksam för redogörelsen och att vi på nytt får landskapsrege-

ringens syn på detta. 

Än en gång, vi har de befintliga kraftverken. Det vi föreslår är ju yt-

terst lite som vi kräver av det offentliga för att det här ska gå i hamn. Det 

är en liten förändring av avskrivningstiden, bara en trygghet för vind-

kraftsproducenterna om att det här stödsystemet också kan utfalla för 

de äldre.  

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Ja tack, jag har förstått och jag tror att vi alla har förstått det som lag-

motionen vill säga, det är inte frågan om det. 

Vi diskuterade också om 25 år när vi gick in för det här stödsystemet. 

Men vi måste gå vidare, satsa framåt och inte igen ta upp samma lag, 

skriva om den och ägna oss åt det.  

Den här lagen ligger nu som den ligger och vi arbetar framåt tillsam-

mans med vindbolagen för en stark vindkraftsnäring på Åland.  

Vi kanske befinner oss i ett skede där det också ska ske en förändring.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Eftersom vicelantrådet på nytt nu talade om avskrivnings-

tiden och att man har förhandlat med vindkraftsproducenterna om det 

här så vill jag betona att det inte finns någon överenskommelse till den 

delen med vindkraftsproducenterna. Enligt de diskussioner vi har fört, 

bl.a. jag och kollegan Brage Eklund, med vindkraftsintressenterna så har 

den här frågan varit på bordet, men att regeringen valde 20 år är ingen-

ting som vindkraftsproducenterna känner sig bundna av, och inte heller 

lagtinget ska känna sig bundet av sådant som inte finns avtalat.  

Som sagt var, det är en mycket minimal insats som krävs för att få 

dessa elva hotade vindkraftsverken att stanna kvar, i alla fall några år 

till, här på våra öar.  

Det är klart att man kan, som vicelantrådet, blicka framåt. Det är klart 

att vi kommer att behöva resurser och centergruppen stöder till fullo de 

satsningar som vicelantrådet räknade upp som behövliga.  

Nu krävs det ingenting annat än att vi gör en liten ändring i en lag-

text. Jag hoppas att finans- och näringsutskottet tar den här frågan på 

största allvar. 
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Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Det är naturligtvis upp till lagtinget att anta eller förkasta den här lag-

motionen, det har landskapsregeringen ingen åsikt om. Jag har fört 

fram hur jag ser på situationen i dagsläget.  

Alla siffror och allt låg på bordet när vi gick in för den här lagstift-

ningen. Jag var med så jag tror att jag kan säga att dessa båda parter ac-

cepterade utgående ifrån de parametrar som låg på bordet. Ett starkt 

önskemål från förvaltningen var att vi skulle se till att systemet ändå 

skulle vara notifieringsbart, om så skulle behövas.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Landskapsregeringen är väldigt mån om att tala om det håll-

bara samhället, den hållbara infrastrukturen, det hållbara näringslivet och 

den hållbara miljön etc. Jag tror att ordet hållbarhet nämndes 44 gånger i re-

geringsprogrammet. Det visar också, skulle man kunna tänka sig, hur viktigt 

ett hållbart samhälle faktiskt är. 

Den 1 januari 2017 krävdes det 1 000 megawattimmar för att försörja 

Åland med energi. Av den delen var cirka 55 procent importerad från Sverige, 

8 procent var importerad från Finland och 37 procent bestod av förnyelsebar 

energi, där den största delen kom från vindkraftverk. Det är ett faktum som 

inte går att bortse ifrån. 

Jag tycker att jag har hyggliga kunskaper om energiförsörjningen på Åland 

eftersom det har varit en del av mitt ansvarsområde när jag satt i landskaps-

regeringen. Jag tror mig veta att vindkraft inte är en lukrativ bransch. Vill 

man tjäna snabba stålar så är det nog inte den branschen man ska ge sig in i. 

Jag tycker att det är bra att landskapsregeringen har en vision om Ålands 

energiförsörjning i framtiden. Förhoppningsvis ska visionen komma i form av 

en plan här under våren, vilket tidigare har utlovats. En vision och en plan är 

teoretiska tankegångar som sedan ska omsättas i praktiken. Från teori till 

praktik när det gäller investeringar i miljonklassen går inte i en handvänd-

ning utan det är frågan om x antal år innan man når det faktiska resultatet.  

Eftersom vi vet att det nu kommer att bli ett avbräck i den förnyelsebara 

energin, eftersom det indikeras att 11 av 19 vindkraftverk inte längre kommer 

att vara i bruk, då är frågan, man borde väl ha någonting annat som träder till 

innan man lägger ner det som man har? Det kräver förstås en prestigelöshet 

från landskapsregeringen, där man kan konstatera att vi kan tänka oss att 

fortsätta på den inslagna linjen därför att vi vill att det ska vara hållbart, vi 

vill att det ska vara tydligt och vi vill ha en trovärdighet i vår politik. Det är 

trovärdigheten som nu kommer att brista. 

Vicelantrådet sade tidigare ”vi har utarbetat de här strukturerna och vi har 

kommit överens med vindkraftbolagen”. Mina tankar går osökt till land-

skapsregeringens samråd med kommunerna. Det känns lite likadant. Efter 

att diskussionen är slut så finns det väldigt divergerande åsikter om vad som 

egentligen sades på mötet, vad som egentligen har behandlats och vad som 

egentligen har utlovats. 

Vicelantrådets sade vidare ”vi hoppas få beslut om en biogasanläggning”. 

Centern stöder det till fullo. Lagtingsgrupperna har för övrigt ett möte i Upp-
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sala denna veckas fredag för att på ort och ställe bekanta oss med en större 

biogasanläggning där. Så vi stöder landskapsregeringen i det arbetet.  

Vi ifrågasätter att man under en väldigt kort tid väljer att helt enkelt stänga 

ner den hållbara energiförsörjningen som vi har som de facto troligen inte 

heller skulle komma att kosta landskapsregeringen någonting eftersom ener-

gipriserna är på stigande. 

Så, bästa ledamöter, det här är frågan om en ”snuttefieringspolitik” som på 

intet sätt är hållbar. Tack. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Jag satt själv med i landskapsregeringen under dåvarande 

lantrådet Roger Nordlund när Båtskärsprojekten förverkligades. Det var 

ganska mycket jobb, det fanns till och med motstånd mot det projektet både 

bland ålänningarna och även politiskt. Projektet drevs i sinom tid igenom, 

förstås med lagtingets hjälp och det var jättebra. Nu snurrar projektet utan 

stöd och landskapet får till och med in vissa ränder för området. Det var ett 

mycket lyckat projekt. De mindre projekten vindkraftverk är förstås av annan 

dignitet, men ändå producerar de oerhört mycket kilowattimmar till de 

åländska hushållen. Om de avvecklas, vilket de antagligen gör om landskaps-

regeringen får sin vilja igenom, så betyder det förstås att vi måste importera 

mera el i stället. Vi vet att en del av den här elimporten är rysk kärnkraftverk. 

Jag vill nog påstå att både i Fukushima och när det gäller olyckan i Ryssland 

så där anser man nog inte att det är hållbart. 

Landskapsregeringen har en lite märklig inställning när man inte lättvin-

digt går med på den här motionen som skulle ge vindkraften en möjlighet att 

kanske fortsätta i många, många år till. Inte är det ju så dessa små vindkraft-

verk är för evigt olönsamma. Det finns mycket, mycket mindre vindkraftverk 

som byggs idag, hushållsnära som anses vara lönsamma. Det finns till och 

med solkraft på Åland, som är jättesmå och som anses vara lönsamma. 

Det är lite konstig inställning. Återigen pratar man om att man ska ha nya 

visioner, nya program och därför är man beredd att avveckla. På något vis går 

det lite bakvägen. Man försöker få ålänningarna att tro att det här är en liten 

parentes för att vi avvecklar 11 verk och så ska vi bygga nya sedan och göra 

det ena och det andra. Det är inte riktig ärlig politik tycker jag.  

Det kanske blir så att man antar den här motionen, vi vet inte ännu för den 

ska ju behandlas i utskottet. Kanske regeringen blir tvungen att omvärdera 

sin åsikt och att det blir enligt motionen. Regeringen har en bekymmersam 

inställning. Regeringen tycker i praktiken att en del av det här vindkraftsbort-

fallet ska ersättas av rysk kärnkraft, vilket det i praktiken gör för någonstans 

måste energin komma ifrån. Vi vet att Finland importerar mycket kärnkraft 

från Ryssland och förstås kanaliseras det ut till Åland också. 

 Sedan nämnde ministern biogasanläggning som planeras. Jag förstod att 

et skulle komma svar i januari från Orkla. Som vtm Thörnroos sade så stöder 

centern detta. Vi är jätteintresserade. Runt omkring oss har man för många, 

många år sedan verkställt detta, förstås av de orsakerna att de har lite andra 

volymer. Det kan hända att det här skulle vara möjligt även för Åland och 

centern kommer att störa det. 

Som sagt, det är lite tråkigt att landskapsregeringen väljer att backa och 

göra Åland mindre hållbart. I programmet sades att vi skulle bli hållbara om 

drygt 20 år. Nu går man några steg bakåt.  
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Det enda hållbara som regeringen hittills har gjort, under 30 procent av 

den förbrukade mandattiden, är att de har skrivit avtal med Ålands näringsliv 

om att man frivilligt ska minska på plastkassarna på Åland. Det är det enda 

hållbara som regeringen konkret har gjort och som inte i och för sig har nå-

gon betydelse. Jag tror inte att plastkassarna minskar bara med ett avtal. Det 

måste vara konkreta handlingar och den här motionen är en konkret hand-

ling. Tack, herr talman. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Bästa ltl Karlsson, det handlar nog varken om avoghet, oginhet eller pre-

stige i den här frågan. Jag tycker att landskapsregeringen har gjort allt 

som stått i vår makt för att hjälpa vindbolagen på bästa sätt, från de 

stora striderna som vi har utkämpat till de mindre. Kanske det var nå-

gon som var emot den här lagen i lagtinget när den gick igenom här för 

bara några månader sedan, men inte ens centergruppen hade något att 

säga om saken utan stödde lagen fullt ut. Eller har jag missförstått? Man 

var helt enig med landskapsregeringens förslag. 

Jag tycker att man inte kan hålla på att lagstifta och rycka hit och dit 

enligt hur elpriserna ändrar. Man kan inte ha en sådan förvaltning. Vi 

måste lagstifta och vara seriösa, ha förhandlingar, diskussioner och be-

dömningar och sedan lever vi med det, åtminstone tills vi ser hur det ut-

faller. Finns det anledning att ändra och det kommer sådana motiv in i 

bilden, då gör vi det naturligtvis. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Man kan absolut ändra en lagstiftning om det är till gagn 

för miljön och hållbarheten. Jag tror att det måste till mycket, mycket 

kraftfulla åtgärder och mycket, mycket förändringar här i lagtinget om vi 

ska klara av klimatförändringarna. Det här är bara en liten, liten grej 

och inte ens det klarar vi, så klart att man blir bekymrad. Det blir bara 

prat och man hittar alltid orsaker till varför man inte ska göra det. Man 

försöker måla upp en skön bild inför framtiden och att det sedan kom-

mer fantastiska beslut. Man kan inte ens göra det här, man vill inte ens 

anta en färdig motion! Det är bara att slå klubban i bordet, så är det no-

tifiering och så är det fixat! Det är faktiskt lite märkligt måste jag säga. 

Kanhända att det beror på att det är oppositionen som kommer med 

motionen? Större saker än det här måste vi klara av i lagtinget för att 

klara av klimatet. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag tycker att ltl Karlsson är väldigt orättvis i sina utlägg. Det är bara det 

här nu som hela hållbarheten hänger på. Några små vindkraftverk som 

bidrar med väldigt liten effekt och som i princip inte går att använda i 

framtiden i ett längre perspektiv för de kanske står på fler ställen osv.  

Låt oss nu ta ett nytt helhetsgrepp om den här näringen och sikta mot 

framtiden och på riktiga vindkraftsparker som faktiskt bidrar med effekt 

till system och inte ägna oss för mycket åt symbolpolitik. Vi har väldigt 
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mycket åtgärder på bordet, de verkställs och vårt hållbarhetsarbete går 

framåt på ett imponerande sätt, måste jag säga. 

Det är inte fråga om att vi ska gå över ryskt kärnkraft. I dagsläget 

kommer vår energi från Sverige. Jag vet inte hur mycket rysk kärnkraft 

det är i dem energin.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Elnätet i Norden är ju ett spindelnät så det är klart att det 

också kommer rysk kärnkraft, det kan också komma via Sverige till 

Åland. Ju mindre energi det produceras lokalt desto mera måste komma 

utifrån. Så är det ju. 

Det är nog inte bara symbolvärde, utan vindkraften på Åland produ-

cerar 65 miljoner kWh per år, 7 sju procent av det försvinner nu och det 

är inte symboliskt. Det är jättemycket! Skulle man ha sagt 7 procent för 

10-20 år sedan så skulle man ha ansett att det var mycket stora volymer. 

Det är mycket stora volymer som nu importeras istället för att produce-

ras här. Det gör förstås att klimatet går lite, lite bakåt i åländska mått 

mätt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Under många år har centern varit med och tagit en aktiv del i 

regeringsarbetet. Vi har varit pådrivande vad gäller vindkraftsfrågor. Vi har 

varit pådrivande vad gäller energi. Vi var också med aktivt när det gäller över-

föringskabeln till Finland. Vi är stolta över den historia och det arbete som vi 

tillsammans med andra partier här i lagtinget har varit med och tagit fram. 

För det är viktigt för ett litet land som Åland är att i så stor utsträckning som 

möjligt vara självförsörjande. 

Inom centern har vi också visioner inför framtiden. Vi tror på ett hållbart 

Åland. Vi tror på att hela Åland ska leva, vi tror alldeles på riktigt, på djupet i 

vårt hjärta. Vi är beredda att vara med och stöda och hjälpa till.  

Vi tycker att det är bra att landskapsregeringen har visioner och planer för 

framtiden. Men en vision och en plan måste också konkretiseras. Den som 

känner till det politiska arbetet så vet att det finns mycket visioner och pla-

ner, men det är väldigt sällan som allting konkretiseras. De gånger det kon-

kretiseras så tar det en väldigt lång tid. 

Aktörer inom näringslivet och tredje sektorn som ska vara med och satsa 

på nya energiformer återfinns också nu hos vindkraftbolagen. Det är deras 

pengar och deras kunskap som ska ta Åland vidare. 

Därför är det anmärkningsvärt när man läser i budgeten 2017 och land-

skapsregeringens skrivningar: ”Syftet med stödet är att bibehålla kärnan i 

den åländska vindkraftsproduktionen eftersom marknadspriset på el i nu-

läget och framöver föreslås vara låg”.  

För det första så bibehåller man ju inte kärnan i den åländska vindkrafts-

produktionen. Man kan inte tala om en bibehållen kärna när man stänger ner 

över 50 procent av de vindkraftverk som finns. 

För det andra, vilket är positivt och som landskapsregeringen inte kan eller 

ska lastas för, är faktiskt att energipriserna är på stigande. Det medför att ef-

tersom energipriserna är på stigande så kan ju flera vara aktivt med och ta del 
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av ett eventuellt stöd. Det är frågan om en ekonomisk trygghet för aktörerna. 

För landskapsregeringen, anser jag, att det är fråga om att våga förändra ett 

beslut som är taget. 

I diskussion här tidigare funderade man varför centern tidigare stödde det 

här i lagtinget och nu har ändrat sig. Ja, centern stödde det här i lagtinget 

därför att vi hade full tilltro till att landskapsregeringen verkligen hade haft 

en seriös och djup dialog med aktörerna. Vi antog att landskapsregeringen i 

beredningsarbetet noggrant hade analyserat tidsintervallerna innan man lade 

fram lagförslaget. Nu visade det sig att det var felaktigt. Vi borde ha granskat 

det här djupare. 

I landskapsregeringens program står det så här: ”I vårt småskaliga sam-

hälle behöver vi nyttja all kompetens. Vi behöver en god och fördjupad dia-

log med ålänningarna, kommunerna, näringslivet, tredje sektorn och fack-

föreningarna. Det rör sig om allt från att ta fram lagstiftning och utveckl-

ingsplaner till att föra en öppen och aktiv samhällsdiskussion. På ett håll-

bart Åland finns flera mötesplatser, flera dialoger och flera konstruktiva 

kontaktytor”. Sällan har verkligheten varit så långt ifrån den skrivna texten. 

Ett hållbarhetsarbete bygger på långsiktighet. En hållbarhetskedja bygger 

på att den är lika svag som dess svagaste länk.  

Att landskapsregeringen, på grund av prestigeskäl eller okunskap - det lå-

ter jag vara osagt - inte kan omfatta det ändringsförslag som är framlagt, 

tycker jag inte hedrar och klär en landskapsregering som talar om ett hållbart 

samhälle. Tack. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Det står att syftet med den här stödordningen är att bibehålla kärnan i 

de åländska vindkraftverken. Centern och Veronica Thörnroos menar 

att det här betyder att kärnan förintas eller försvinner. Är då numerären 

av vindkraftverk viktigare för ltl Thörnroos än helheten? Det vill säga 

hur mycket kapacitet bidrar de här vindkraftverken som centergruppen 

nu slåss för till helheten? 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag har inte den exakta siffran här. Tidigare här i debatten 

har 7 procent nämnts, jag vågar inte svara på det. Det kanske vore mera 

klädsamt om vicelantrådet, som ändå är ansvarig, kunde ge den siffran. 

Det viktiga är att t.ex. den 1 januari så var den förnyelsebara energin 

37 procent. Nu tog jag den 1 januari bara som ett exempel. 37 procent 

förnyelsebar energi! Sunda förnuftet säger att för varje vindkraftverk 

som vi monterar ner eller annat som vi gör så minskar ju procentsatsen, 

när målsättningen de facto är att öka den.  

Det är inte frågan om ekonomi i det här, det har inte att göra med 

ekonomi eftersom energipriserna stiger. Man kan fråga sig varför vi inte 

kan behålla den effekten tills vi kommer igång med nya? 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Ja, absolut, man kan visst ställa sig den frågan. Landskapsregeringen 

har sagt att om EU:s stödsystem förändras efter 2021 med ett nytt sy-

stem så är vi beredda att också anpassa oss. 

Men när vi tog fram det här så sade förvaltningen helt klart; ”lägg vil-

ken avskrivningstid ni vill men åldersstrecket är 20 år”. Det är för att 
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stödsystemet ska kunna vara hållbart, kunna granskas och vara tillförlit-

ligt. Det är den vägkost som låg på bordet och det här var klart för alla 

som satt runt bordet. Jag uppfattade att stödsystemet accepterades av 

alla parter. 

Jag tror att det är viktigt att minnas att Båtskären i sig bidrar med 17 

procent av kapaciteten inom vindkraften. Där finns kärnan, som jag ser 

det. Det är utifrån den starka kärnan som vi ska fortsätta att ha siktet 

mot framtiden och nyetableringar. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag delar helt vicelantrådets syn på att vi ska ha sikte mot 

framtiden och mot ett modernt självförsörjande, förhoppningsvis, Åland 

vad gäller energi. Samtidigt medan man väntar på att det nya trädet som 

man har planterat ska växa upp så kan man ju inte såga av den gren som 

man själv sitter på. Det är ju väldigt oförnuftigt.  

Det här är inte frågan om ekonomi nu, vi har kommit så långt i dis-

kussionen. Detta är inte frågan om ekonomi, det är frågan om principer. 

Landskapsregeringen vill uppenbarligen inte att de mindre vindkraft-

verken ska få fortgå eftersom de har fyllt 20 år. Det är detta som är kär-

nan i landskapsregeringens förslag. Såvida det inte är på det viset att 

landskapsregeringen själv inte var fullt informerad om konsekvenserna 

av beslutet som man tog. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mikael Staffans, replik 

Tack, herr talman! Vtm Thörnroos pratade om att energipriset stiger 

och det har pratats om kvartalsekonomi och liknande.  

När budgeten för 2017 togs så var energipriset 15-20 procent högre än 

vad det är idag. Dagens pris motsvarar det pris som gällde för ett år se-

dan. Hur kan vtm Thörnroos då säga att priset är på stigande? 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag har tagit del av den informationen via massmedia och 

också alldeles nyss fått det verifierat av vicelantrådet som här talade om 

att elpriserna var på stigande.  

Ltl Mikael Staffans, replik 

Eftersom jag inte hämtar min information från massmedia utan hämtar 

den direkt från marknaden så kan jag på min skärm se att priserna är så 

som jag vidhöll. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Det visar väl kanske att min tilltro till vicelantrådets informat-

ion kanske är något större än ltl Staffas. Jag rekommenderar att ledamo-

ten samtalar med vicelantrådet och regeringen och förklarar hur han ser 

på elprisutvecklingen. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Elpriset har varit ganska stabilt de senaste månaderna från det 

att det var en riktig bottennotering tidigare. Nu har priset stabiliserats på en 

högre nivå än vad det var tidigare. Experterna anser att i och med att det fa-

sas ut ganska mycket kraft nu så kommer priserna - den dagen konjunkturen 

tar mera fart - att bli högre, framförallt om vi får kalla vintrar. Det var inte så 

länge sedan som det var på gränsen till underskott av el i Norden, vilket med-

förde att priset tillfälligt sköt upp dramatiskt. Elpriset kanske steg 100 pro-

cent under en kort tid. Marknaden är känslig. Det kan mycket väl vara så att 

om 3-4 år snurrar de här verken utan stöd. 

Ministern och vtm Thörnroos diskuterade bl.a. siffror. Vi kan konstatera 

att vindkraftsverken på Åland producerar ungefär 65 miljoner kWh. 7 procent 

av detta skulle falla bort om dessa 11 vindkraftverk skulle försvinna som 

första motionär Harry Jansson motionerar om att de inte ska göra. 7 procent 

av 65 miljoner är 4,5 miljoner kWh och dessa timmar försvinner om 7 pro-

cent försvinner. Om ett hushåll gör av med 20 000 kWh så motsvarar det 

cirka 230 hushåll som försvinner för vindkraftens del. Är det hus som har 

bergvärme eller liknande så kan det säkert vara minst 300 hushåll som för-

svinner och som måste få kraft från någon annanstans och en del av energin 

är kärnkraft och det kan också vara en liten del kolkraft. Det är en betydande 

del som försvinner för åländska mått mätt.  

Skulle vi få någon idag som skulle säga att vi är beredda att bygga vindkraft 

som motsvarar 300 hushåll så skulle vi jubla politiskt. Det skulle vara fantas-

tiskt. Nu jublar regeringen nästan för att de här ska försvinna, för att det ska 

komma någonting nytt. 

Det återstår att se, lagtinget bestämmer och jag har en stor tilltro till lag-

tingets ärliga mening vad gäller miljö och hållbarhet. Jag tror att lagtinget 

kommer att anta den här motionen.  

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, herr talman! Det skulle vara intressant att veta vilka siffror cen-

tern egentligen menar när man får helt och hållet hör olika. Det är 7 

procent, det är 50 procent av vindkraftverken som försvinner. Hur ska 

ni ha det? Är det mycket eller lite? Om vi nu har konstaterat att vi har en 

massa andra projekt på gång och det är de äldre vindkraftverken som tas 

bort, 7 procent av en park där ändå effektivitet finns. Det måste ju ändå 

fungera att man startar nya som är effektivare än de äldre vindkraftver-

ken som ändå har en hel del problem inbakade i sig. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag är allergisk mot sådan här politik. Man säger att det 

kommer massor med nyheter, det ska bli så fantastiskt och det ska bli 

bra utan ett enda konkret ord. De här är jag allergisk emot. Miljön bryr 

sig inte om de orden. Klimatet bryr sig om konkreta handlingar. 

Jag tar siffrorna en gång till så att ltl Igge Holmberg kan höra dem 

igen. Den åländska vindkraften producerar 65 miljoner kWh. 7 procent 

av 65 miljoner kWh är 4,5 miljoner kWh. Det minskar med 7 procent om 

dessa elva vindkraft stängs ner. Beroende på vilken uppvärmning man 

har i hushållen så motsvarar detta någonstans mellan 200 och kanske 
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upp mot 400 hushåll, och om man bara har el för hushållsel så blir det 

ännu flera. Så är de åländska siffrorna. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Jag tackar för att jag fick höra samma siffror en gång till. Jag hörde dem 

nog första gången också.  

Det är sant att jag inte här kan stå och säga att det är någonting kon-

kret på gång. Vi ska komma ihåg att vi hade en enorm plan även när 

centern var med. Men det var centerns systerparti på fastlandet som 

lyckades ta bort vindkraftsstödet genom statsminister Sipilä. Kanske 

centern skulle ha lite bättre kontakt med dem istället för att stå här och 

prata?  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Det är klart att man kan skylla på centerpartiet Finland. Det skylls på 

många större män och kvinnor i dessa dagar. Vi måste se vad som är 

bäst för Åland och vad vi kan göra. Vi kan gynna vindkraften på Åland 

bland annat, det finns mycket annan miljökraft också förstås som för-

hoppningsvis ska segla upp ännu mera.  

Centern var med när vi drev igenom Båtskären och jag var själv ener-

giminister under den tiden. Då fanns det många som inte ville ha det 

projektet av många olika orsaker, både politiskt och privat. Det skulle 

föra så mycket oljud över havet från Båtskären till Mariehamn och Lem-

land osv. Det var inte alldeles lätt det heller, men projektet drevs igenom 

och det är jag glad för idag. Båtskären är ett vindkraftsprojekt som körs 

utan stöd. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Det handlar om hur fördelningen och ansvaret ska se ut mellan sam-

hället och bolagen. Det är kommersiella bolag som sköter vindkraften på 

Åland. Hur ska samhället delta i den här utvecklingen? Hur långt ska vi 

gå när det gäller samhällets finansiering av stödstrukturer? Man måste 

ju börja ställa sig frågan; om vi har helt avskriva verk, som ändå inte har 

lönsamhet, ska samhället upprätthålla de här verken hur länge som 

helst och på vilka villkor som helst? Det här är en principdiskussion som 

jag vill att vi har klart för oss när vi tar den här klimat- och energistrate-

gin. Vilken är samhällets roll? Hur ska vi se på den? Hur ska vi få den 

här omställningen att hända och med vilka stödstrukturer? Jag tror ju 

inte att skattebetalarna kan finansiera alla förändringar på energimark-

naden, det måste också komma från konsumenter och bolag. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är klart det, redan nu så är ju energin mycket kraftigt 

beskattad. Man betalar ju jätte, jätte mycket via sin skattsedel för ener-

gin, så till den delen är man ju med och betalar. 
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Sedan kan man fråga sig; hur mycket ska den här generationen betala 

för att kommande generationer ska kunna bo denna jord utan att havet 

svämmar över, isarna smälter bort och det blir omöjligt? Ja, jag tror att 

det är ganska mycket som man är tvungen att göra om den här generat-

ionen vill att kommande generationer ska kunna ha ett drägligt liv på 

denna jord. Det tror jag faktiskt! Och då är detta ett pytte, pytte litet steg 

som man inte ens vill ta. Det är verkligen förvånande måste jag säga. 

Skulle jag sitta i regeringen så skulle jag säga; ”vi är välvilligt inställda 

till den här motionen, vi välkomnar lagtinget att ta den så ska vi genom-

föra det.” 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag hoppas att lagtinget fattar ett klokt beslut i frågan efter att ha hört 

alla parter och också hört dem som har varit med och tagit fram det här 

beslutet.  

Jag tycker att ltl Karlsson ställer stora frågor om livet på planeten och 

framtiden. Svaret som han kommer med, hur vi ska klara det, är genom 

att rädda några små svaga vindkraftverk på Åland. Det här rimmar inte 

riktigt. 

Men jag litar på centern sedan när vi från regeringen kommer med 

faktiska åtgärder och sådant som kräver åtaganden från alla i hela vårt 

samhälle för att verkligen förändra.  

Jag tror att det är ganska klart för alla ändå efter den här diskussion-

en att om elpriset hade legat på den låga nivån - eller tänk om det sjun-

ker ännu - ska vi då omfördela stödet från Båtskären som är den vind-

park som faktiskt bidrar med energi till de här äldre verken? Eller ska vi 

göra allt?  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! ”Många bäckar små blir en stor å”, brukar man säga. Alla 

måste hjälpa till. Skulle man resonera som ministern resonerade då 

skulle vi inte behöva göra någonting för miljön på Åland för vi är ju så 

otroligt små, 29 000 invånare av 5,6,7,8 miljarder eller hur många vi här 

på jorden. Varför ska vi hålla på med sådant? Det är ju meningslöst. 

Men alla måste ju vara med och hjälpa till, från den enskilda personen 

till samhället osv. Alla miljölagar gäller ju den enskilda personen också. 

Vad är det för vits att de ska gälla för en enskild person då? Det har ju 

ingen betydelse enligt ministerns resonemang. Det är märkligt. Allt som 

man kan måste göras, här kan man göra något och det kostar i princip 

ingenting. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, talman! Ja, bästa kolleger, det är nog mitt miljösamvete som gjorde att 

jag ville aktivera mig i den här frågan. Mitt miljösamvete skulle inte tillåta 

mig att passivt bara se på inkommande höst när de första fyra av de totalt 

elva kraftverken börjar skeppas bort från Åland. 

Diskussionen här under morgonen har visat att finans- och näringsutskot-

tet har lite att fundera på. Jag hoppas verkligen att ordförande Silander 
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kommer att kalla höranden till utskottet så fort som möjligt, för tiden är ju 

knapp. Särskilt nu när vicelantrådet lyfte fram problematiken vad gäller det 

befintliga stödsystemet i förhållande till en förlängd avskrivningstid så finns 

det sannerligen skäl för utskottet att se om det faktiskt finns ett formellt hin-

der för justeringen från 20 års till 25 års avskrivningstid. Är det faktiskt ett 

problem eftersom det inte innebär mera pengar?  

Det handlar ju helt enkelt om att ge vindkraftbolagen trygghet att stödsy-

stemet finns där ifall energipriserna kraftigt sjunker igen. 

Bästa vänner, vi står inför en utveckling där energipriset kommer att stiga. 

Vi alla som privata konsumenter har nog räddats av en ovanligt mild vinter. 

Det är dock ingenting som vi ska glädjas åt med tanke på vad detta innebär 

för klimatet och vad det innebär med skadliga insekter och annat som kom-

mer att finna helt nya fotfästen på våra breddgrader. Det är ingen utveckling 

som är positiv överhuvudtaget med tanke på klimatbalansen i naturen. 

Här handlar det alltså om att försöka skjuta upp det faktum att elva vind-

kraftverk försvinner. Det är en liten insats. 

Om vi tar Tyskland som exempel så är tyskarna villiga nu - enligt folkopin-

ionsundersökningar – att årligen satsa 30 miljarder euro på sin energiom-

ställning. 30 miljarder euro! Det är ju en enorm satsning de gör. De vet inte 

hur det kommer att sluta. Risken är att hela tyska samhället havererar därför 

att man inte har överföringsledningar etc. som en fungerande omställning 

skulle förutsätta. Men Tyskland är villig att ta ett sådant här ansvar för miljön 

via en energiomställning. 

Nog är det ju märkligt om vi här på Åland inte kan göra en liten marginell 

lagstiftningsändring som ser till att vi i alla fall förhindrar och inte skyndar på 

processen så att kraftverken försvinner. 

Vicelantrådet tog i den inledande diskussionen upp att det också skulle 

finnas andra motiv nu än stödsystemet, som att de befintliga vindkraftverken 

var på fel ställen, bullerproblem etc. Det är lite överraskande att även sådana 

omständigheter ligger till grund för landskapsregeringens passiva hållning, 

tyvärr, i det här skedet.  

300 miljoner kWh passerar vi på Åland igen under 2016. Det är ju en våld-

sam förbrukning som vi tillsammans har. Den här takten tyder ju på att för-

brukningen fortsätter att växa. Vi har ju också på Åland ett växande behov av 

energi. Befolkningen växer, tack och lov har vi också bolag som kräver mer 

energi. Framförallt har vi, som vicelantrådet var inne på, en vision om att 

kunna göra mycket inom den förnyelsebara sektorn, inte minst när det gäller 

elbilar på sikt. Nog behöver väl vårt miljösamvete föra oss i den riktningen att 

vi faktiskt har en egen elproduktion i botten för den här omställningen. Det är 

ingen liten omställning som väntar när vi ser mot år 2030 och vad det bety-

der i form av nya elbilar som är behövliga men kräver nya volymer när det 

gäller energi. 

Jag hoppas att finans- och näringsutskottet funderar allvarligt på det här 

och tar en diskussion via höranden med intressenterna inom vindkraftsindu-

strin.  

Förhoppningsvis kommer vi tillsammans sedan i mars fram till att det här 

är en liten insats av oss alla för att se till att vi i alla fall har ett lite mer håll-

bart samhälle än vad vi annars skulle ha i oktober 2017. Tack. 
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Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Det gläder mig att det finns ett så stort engagemang för ett hållbart 

och bärkraftigt Åland och för energipolitiken som är en viktig del hela vägen 

mot ett bärkraftigt samhälle. 

Visst känns det lite snopet att stå här och prata om 7 procent hit och 7 pro-

cent dit när det var meningen att vi skulle ha full fart framåt och bygga nya 

potenta vindkraftverk både öster och väster om oss och så står vi här nu med 

ett havererat stödsystem.  

Jag vill ändå ge uppmana lagtinget att på intet sätt misströsta. Landskaps-

regeringen jobbar väldigt aktivt tillsammans med tredje sektorn och tillsam-

mans med näringslivet för att nå våra målsättningar om ett mera hållbart 

samhälle. Där är, som frågan handlar om idag, energipolitiken ytterst viktig. 

Landskapsregeringen för diskussioner om biogas, vi funderar på solenergi 

och energieffektivering. Det finns ett helt koppel av åtgärder som man kan 

göra för att få en mera ren och hållbar energi. 

Som nämnts här har landskapsregeringen tillsammans med producentför-

bundet tagit fram en livsmedelsstrategi. Vi håller på att ta fram ett skogspro-

gram. Vi håller på att ta fram en energi- och klimatstrategi. Förra veckan 

hade vi faktiskt en överläggning om hur vi skulle kunna få en infrastruktur 

när det gäller laddningsstolpar och elbilar. Vi tar steg framåt hela tiden. 

Det är ju inte heller på det viset att det inte alls kostar pengar. Vi har nu 2,7 

miljoner euro i potten som stödsystemet kostar några år framåt. Vi måste 

fundera på var vi sätter dessa pengar. Var ger pengarna mest effekt? Är det 

att upprätthålla små och mindre effektiva vindkraftverk eller får vi större ge-

nomslag på energi- och klimatpolitiken genom att satsa på solpaneler eller på 

energieffektivering? Det är ju sådana frågor som vi behöver ta ställning till 

och det är sådana frågor som vi arbetar med. 

Vindkraften har länge varit en stor och viktig symbolik för Ålands energi-

kluster. Vi måste ytterligare en gång fundera på var vi sätter de pengarna som 

vi har. Var gör pengarna mest effekt? Var får vi ut mest ren energi för peng-

arna? Tack. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Återigen berättar regeringen i runda ordalag vad de kom-

mer att göra, vilka program de har, hur det är full fart framåt och hur 

man gör det ena och det andra. Jag hörde inte en enda konkret åtgärd 

här. 

Det enda som händer är att 4,5 miljoner kWh producerat av ren vind-

kraft försvinner från Åland. Det är det enda konkreta. Landskapsrege-

ringen har så svårt att komma med konkreta åtgärder. Trots allt har 30 

procent av mandattiden gått. Jag ser fram emot att lagtinget får ett 

meddelande från regeringen där man berättar konkret om tidsplanen, 

vilka åtgärder man tänker göra och vad det kostar för att få ett mer håll-

bart samhälle. Det tycker jag att lagtinget kan kräva. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Ja, det tycker jag också att lagtinget kan kräva. Jag ser fram emot en så-

dan diskussion.  

Men nog måste väl ltl Runar Karlsson hålla med om att man nogsamt 

ska överväga var man sätter de stödpengar som finns, så att vi får mest 
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energi- och klimateffekt? Nog måste väl ltl Runar Karlsson hålla med 

om att vi ska en sådan målsättning? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Regeringen och lagtinget var ju redan inne för den befintliga lagstift-

ningen att man skulle kanalisera 2,7 miljoner till de här vindkraftverken. 

Nu vill man lite förlänga vilket betyder småpengar, så skadan är nog 

mycket större.  

Om man menar allvar med ett hållbart Åland så krävs det stora eko-

nomiska insatser för att man ska klara av det. Så är det, det är inte bara 

tomma ord heller. Man måste ta till konkreta åtgärder och inte bara säga 

att man ska göra energieffektivisering. Vad är det? Det är lätt att säga att 

det. Men vad innehåller de orden? På vilket sätt ska man göra det? Gäl-

ler det stöd eller ska det vara mera isolering i husen? Vad menar land-

skapsregeringen? 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Jag vill ändå påstå att det är ett sätt att tänka, kanske göra in-

vesteringar så att man får lägre driftskostnader och det är något som alla 

vinner på. Det är ett tankesätt som landskapsregeringen försöker appli-

cera.  

Jag håller inte heller med om att vi pratar om stöd och enorma sam-

hällsinsatser. 

Det var synd, jag såg inte ltl Runar Karlsson på seminariet när vi dis-

kuterade livsmedelsstrategin. Det är en överlevnadsfaktor att man kopp-

lar ihop miljö och ekonomi för tredje sektorn, för kommunerna, för 

landskapet men också i allra högsta grad för näringslivet. För att man 

ska ha framgång så behöver man slå ihop både miljö och ekonomi. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag var inte med på mötet om den strategin. Å andra sidan 

har jag jobbat med miljö- och hållbarhetsfrågor ända sedan 1981 då jag 

började jobbar kommunalt först. Stora delar av min tid gick åt till att 

konkret förbättra miljön på olika sätt. Det intresse har jag fortsatt med 

som landskapspolitiker. Jag anser att det enda meningsfulla är att få 

konkreta åtgärder gjorda och det är detta som miljön tackar för. När 

man visar ett kompendium med ett program så bryr sig miljön inte alls 

om det, inte blir vattnet renare och miljön bättre av det. Det måste till 

konkreta åtgärder. 

Jag är glad för att det har gjorts en del när det gäller vindkraft på 

Båtskären och man har infört olika lagstiftningar för att begränsa ut-

släpp osv. Det måste fortsätta. 

Återigen, det kommer att kosta mycket pengar att göra den här plane-

ten de beboelig även för våra barn och barnbarn.  

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det är också min övertygelse, men att inte göra någonting alls 

kommer att kosta ännu mera så där är vi helt eniga. 

Jag har jobbat med hållbarhets- och miljöfrågor sedan 1999. När jag 

var miljöminister för några mandatperioder sedan så var det helt nytt 

att tänka och tala om miljö och ekonomi samtidigt. Nu har miljö och 
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ekonomi förenat sig. Där du har framtiden, där du har möjlighet till ett 

hållbart samhälle så där finns att förena både miljö och ekonomi. Det är 

min fasta övertygelse och enligt den devisen jobbar landskapsregeringen 

också.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag tror att jag framförde Ålands Framtids åsikter i 

remissen i förra veckan. Det är onödigt att upprepa detta. 

Vi stöder lagmotionen på basen av de faktamaterial som vi har fått ef-

teråt, framförallt när det gäller avskrivningstiderna.  

Jag begärde ordet för att lantrådet nämnde att man måste värdera 

vad som är värt att satsa på och att man ska titta på andra möjligheter, 

bl.a. på parker och solceller. Hur har landskapsregeringen tänkt där ef-

tersom man nu har svårt att stöda de mindre vindkraftverken där av-

skrivningstiden håller på att gå ut? Är det meningen att man ska satsa 

på stora parker med solceller eller är det enskilda hushåll som ska få 

stöd? 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det konceptet är under bearbetning. Jag kan väl knappast tro 

att stora parker med solceller lönar sig på nordliga breddgrader. Det är 

det som man pratar om i Sahara och dylikt.  

Redan idag finns det många enskilda hushåll och även företag som 

använder sig av solpaneler och de visar mycket, mycket gott resultat. 

Där ser vi också en ny marknad. Vem hade trott för 5-10 år sedan att 

solpaneler skulle vara ett alternativ i Norden? Nu sjunker priserna dras-

tiskt på solpaneler. Vi har till och med i lagtinget lysande exempel som 

själv använder sig av solpaneler, ltl Carina Aaltonen. Jag tror också att 

solpaneler skulle kunna vara ett alternativ för kommunerna, speciellt de 

institutioner som används 365 dagar om året, t.ex. äldreboenden, sjuk-

hus. Man kan i princip få varmvatten nästan gratis, men det finns en in-

vesteringskostnad också. Det finns många aspekter att ta i beaktande. 

Solpaneler har definitivt en framtid också på Åland. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag kan ta upp ett praktiskt exempel. Om man ska satsa och ge stöd till 

solpaneler så har vi ett bostadsområde på andra sidan som heter Solber-

get. Är det bättre att ge stöd till en gemensam park med solceller eller att 

ge stöd till varje enskilt hushåll på Solberget? Var får man största nyt-

tan?  

Det är precis exakt samma i diskussionen med vindkraften. Här för-

söker vi bevara de gamla vindkraftverken som håller på att tappa av-

skrivningstid. Det har också gjorts investeringar i dem så det finns för-

längda avskrivningstider på dem och det blir en förlust för dem.  

Kampen om vindkraft har först varit med finska regeringen och nu får 

vi kanske uppleva att det finns liten en kamp med den åländska rege-

ringen för att bevara vindkraften. 
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Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Någon sådan kamp uppfattar jag överhuvudtaget inte. Det har 

satts ner åtskilliga arbetstimmar av tidigare landskapsregeringar och av 

den här landskapsregeringen för att överhuvudtaget få någonting till 

stånd när det gäller vindkraften.  

Jag tror dessutom att vindkraftsbenet är ett starkt ben för Åland fort-

sättningsvis när det gäller energi- och klimatutvecklingen. Men vi skulle 

faktiskt också behöva nyinvesteringar för att få vindkraftverk med större 

effekt. 

Talmannen 

Diskussion är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget 

är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Remiss efter bordläggning 

4 Vårdös status som skärgårdskommun 

Ltl Mikael Lindholms m.fl. åtgärdsmotion MOT 1/2016-2017 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Diskussion. 

Ltl Mikael Lindholm 

Fru talman! I december när avgifterna i skärgårdstrafiken klubbades av land-

skapsregeringen fastslogs även att Vårdö inte längre ska räknas som skär-

gårdskommun i detta avseende och således ska inte vårdöborna få köpa det 

röda årskortet som möjliggör resor från ändhamn till ändhamn. Beslutet fat-

tades utan att man haft något remissförfarande med kommunen och efteråt 

har flera ministrar sagt att förfarandet var olyckligt. Däremot säger ansvarig 

minister hårdnackat att det inte kommer att bli någon förändring av beslutet.  

Nog är det väl ändå märkligt att det ska vara så svårt att erkänna att man fat-

tat ett förhastat beslut och att man ska se över det och eventuellt fatta ett nytt 

beslut! 

Om man tänker sig att Vårdö inte räknas som skärgårdskommun i detta 

fall, hur kan vi då veta om Vårdö är att räknas som skärgårdskommun när det 

gäller jordbruksstöden? Kommer stödet till skärgårdsbutikerna att komma 

Vårdö närbutik tillgodo? Är Vårdö ens berättigade att ha representation i 

skärgårdsnämnden och föreningen Företagsam Skärgård?  

Fru talman! Om vi återgår till grundfrågan och grundproblematiken und-

rar jag om vårdöborna faktiskt har upptagit så mycket plats på skärgårdsfär-

jorna att övriga skärgårdsbor inte haft möjlighet att åka? Hur mycket räknar 

landskapsregeringen med att tjäna på denna förändring? Min uppfattning är 

att många av de vårdöbor som löst årskort inte kommer att göra det i år då 

man inte kan vara säker på att komma fram hela vägen då man inte får boka 

ändhamn till ändhamn. Är det faktiskt hållbar utveckling att vårdöborna ska 

köra till Långnäs eller Mariehamn för att ta sig till Åbo när det går färjor från 

hemstranden som för det mesta har gott om ledig kapacitet? Om man haft för 

avsikt att frigöra kapacitet under högsäsong hade en dialog med kommunen 

kunnat vara en framkomlig väg, förutsatt att turister som övernattar vid nå-

gon av kommunens turistanläggningar hade undantagits.  
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Att tala om att detta är en rättvisefråga klingar falskt i mina öron. Att ut-

tala sig om att ett färjpass på fem minuter är att jämställa med fast förbin-

delse är ett hån. Alla vi som nyttjar färjan regelbundet vet att man måste be-

räkna minst 15 minuter extra för att hinna till bokade tider, ändå händer det 

nu och då att överfarten av olika anledningar tar ännu längre. 

Nej bästa landskapsregering i det här fallet har ni fattat ett förhastat och 

dåligt beslut. Gör om gör rätt! Tack fru talman. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Lindholm. När det gäller Vårdös status som 

skärgårdskommun eller inte så vill jag påpeka att landskapsregeringen 

har inte fattat beslut om att Vårdö inte längre är en skärgårdskommun. 

Däremot har landskapsregeringen reviderat regelverket för boknings-

regler i skärgårdstrafiken. I de bokföringsreglerna kommer vi fram till 

att Hummelvik har haft en dubbel status. Hummelvik har delvis varit en 

ändhamn och delvis en mellanhamn. Det var i samband med revidering-

en av de här reglerna som vi kom fram till att för enkelhetens och tyd-

lighetens skull så är Hummelvik en ändhamn i dagens trafiksystem. Det 

är detta som vi har fattat beslut om, inte om Vårdö får kalla sig en skär-

gårdskommun eller inte. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, talman! Det är bra att det blir förtydligat och det tackar jag mi-

nistern för.  

Fortsättningsvis tycker jag att det är ett väldigt märkligt förfarande 

att ändra så här pass drastiskt för en region utan att överhuvudtaget in-

formera om att det är ändringar på gång och inte heller ha några dis-

kussioner om det kan finnas lösningar som kan göra övergången lite 

smidigare. Finns det överhuvudtaget ingen beredskap för den här rege-

ringen att ha en diskussion innan man fattar beslut? 

Minister Mika Nordberg, replik 

Ja, landskapsregeringen är fullt medveten om att i och med att vi ändrar 

i nuvarande regelverk så finns ju de förmåner som vårdöborna har haft 

att åka för ett skattesubventionerat pris till Åbo fortfarande kvar. Det är 

bara det att nu får de betala samma avgifter som sunds-, finströmsbor 

eller övriga ålänningar eftersom de har tillgång, som vi har sagt tidigare, 

till de övriga hamnarna som har trafik dygnet runt. 

Däremot har landskapsregeringen träffat näringsidkare från Vårdö 

kommun. Vi har lyft fram bl.a. regel 85 i bokningsreglerna som möjlig-

gör att man kan ansöka om att boka ändhamn till ändhamn. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, talman! Ministern påstod att man kan boka hela vägen om man 

betalar för det. Rätta mig om jag har fel, då tar jag tillbaka till den delen, 

men man har inte möjlighet att boka hela vägen utan att man måste 

vänta emellan. Man kan inte köra non stop. Om man måste göra en 

övernattning på Brändö så faller hela system. 

Sedan vill jag också ha ett svar på om faktiskt vårdöborna har tagit 

upp så mycket plats på skärgårdsfärjorna så att andra skärgårdsbor har 
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problem att boka? Det skulle vara intressant att veta om vi faktiskt åker 

så pass mycket. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, talman! Jag tar fasta på klämmen som finns i motionen: ”Avvi-

kande regler för skärgården och dess innevånare”. Jag funderar att det 

egentligen inte är någon skillnad på Vårdös status som skärgårdskom-

mun enligt de beslut som är tagna i landskapsregeringen. Skulle lös-

ningen vara att ändhamnen är i Prästö istället för i Hummelvik? Skulle 

det vara lösningen med de konsekvenser som det innebär för att det här 

skulle bli bra för Vårdö? 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, talman! Tack ltl Sundblom. Jag ser inte att det skulle vara något 

stort bekymmer. Nog måste det väl ändå finnas ett bakomliggande mo-

tiv att landskapsregeringen avser att spara eller tjäna pengar på den här 

reformen.  

Om jag bara pratar för min privata del så har jag hela tiden ifrågasatt 

varför man inte skulle kunna införa avgifter även på vajerfärjorna om 

det är det som ltl Sundblom menade. Det är inte ett främmande scenario 

för mig att vi även kan börja betala för att åka vajerfärja. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Då tolkar jag det som att ltl Lindholm och centerns 

linje är avgifter på vajerfärjorna och då får alla vårdöbor köpa årskort. 

Det har man inte behöva göra nu och det skulle ju troligen påverka 

Vårdö mera negativt än att förlora det röda årskortet. Att ha vajerfärjan 

avgiftsfri borde vara bättre för Vårdö åtminstone ser jag som föglöbo det 

så ur min synvinkel. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, fru talman! Det är helt klart att det kommer att vara fördyrande 

för Vårdö som helhet. Mitt resonemang gick ut på att jag inte ser att den 

här förändringen som nu görs på något vis vare sig ökar landskapsrege-

ringens inkomster eller sänker landskapsregeringens utgifter. Är land-

skapsregeringen ute efter att öka inkomsterna så borde ett bättre sätt 

vara att införa en avgift på samtliga vajerfärjor. Sedan säger jag inte att 

jag tycker att det är det bästa förslaget, men vill man öka intäkterna så 

ser jag att det är en möjlig väg att gå. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mikael Staffans, replik 

Tack, fru talman! Det är intressant att höra diskussionen om hur man 

ska bidra med självfinansiering av färjan över Prästösund. Tror ledamo-

ten att det är billigt att uppbära biljetter med nuvarande besättning? El-

ler ska vi göra som vi gör med den finska båtskatten, att vi skapar nya 

utgifter som äts upp av andra kostnader? 
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Talmannen 

Talmannen vill påminna om att frågeställningarna bör rikta sig till huvudanförandet 

och inte till andra replikskiften som har varit. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, fru talman! Det är en intressant fråga som naturligtvis måste utre-

das. Jag vill förtydliga att jag inte har sagt att avgifter behöver vara en 

bra lösning. Jag pratade om att vill man öka intäkterna så kan det vara 

en möjlig väg att gå. Nog finns det ju på andra håll också avgifter som 

kan uppbäras på sätt eller annat. Det är en fråga som jag anser att är för 

tidigt väckt. 

Ltl Mikael Staffans, replik 

Nuvarande system är definitivt kostsamt. Jag hoppas att det med ett 

framtida nytt digitaliserat förfaringssätt ska gå att göra. Innebär det att 

ledamoten är för att vi ska ha biljetter även på Prästösund så länge fär-

jan finns i bruk?  

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, talman! Som jag sade i tidigare replikväxlingar så ser jag det inte 

som någon katastrof om det blir avgifter på alla färjor om det är ett sätt 

för landskapsregeringen att öka sina intäkter. Min fasta övertygelse är 

att vi i framtiden ska ha en fast förbindelse över Prästösund. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Axel Jonsson  

Tack, fru talman! Det är lätt att känna sympati för motionärerna och för 

vårdöborna som upplever sig lite överkörda i den här frågan. Med facit i hand 

så tror jag att vi alla kan konstatera att en lite bättre dialog hade varit på sin 

plats vad gäller hanteringen av den här frågan. 

Det som jag tycker att lämnar det största frågetecknet efter det här beslutet 

är vad som egentligen blir bättre i det åländska samhället med den här för-

ändringen. Vilka visioner och intentioner har landskapsregeringen haft med 

det här beslutet?  

I motiveringen till beslutet så inleder man med att konstatera; ”statistiken 

visar att ledig kapacitet på skärgårdsfärjorna nyttjas optimalt”. Målet kan 

alltså inte vara att förbättra kapaciteten eller att förbättra trafiken eftersom 

man konstaterar som motivering till beslutet att kapaciteten nyttjas optimalt 

och det blir för mig lite märkligt. Är målet att förbättra landskapets ekonomi, 

som diskuterades här tidigare? Räknar regeringen med att det kommer att 

leda till ökade intäkter, att man ålägger vårdöborna att betala högre avgifter 

för använda trafiken? De här två frågorna tycker jag att är de mest relevanta 

som utskottet bör bekanta sig med och begära tydliga svar på. Kommer det 

att leda till förbättringar i trafiken? Kommer det att öka intäkterna från skär-

gårdstrafiken? Annars kan man fråga sig varför man fattar ett sådant beslut 

om de inte får några positiva konsekvenser för någon vare sig för landskapets 

ekonomi, för trafiken eller för vårdöborna. Man kan fråga sig om regeringen 

och lagtinget ska bedriva den typen av politiken. Om det visar sig att det är på 

det viset så bör man givetvis godkänna den här motionen och inse att man 

har tagit ett förhastat beslut. 
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Sist och slutligen handlar ändå det här ärendet om att gör man det bara för 

att krångla till det för vårdöborna eller gör man det faktiskt för att förbättra? 

Handlar det om åländsk avundsjuka eller handlar det om att optimera trafi-

ken? Jag hoppas att vi från lagtinget kan vara tydliga med att reda ut dessa 

frågor och se vad som faktiskt ligger bakom det här beslutet.  

Ålands Framtid uppmanar utskottet till en noggrann granskning för att se 

om det är ett missöde i arbetet eller om det faktiskt finns några goda motiv 

bakom det här förslaget. Tack, fru talman. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, talman! Ltl Jonsson funderade över vad målet kunde vara med det 

här beslutet. Det har jag ingen större aning om och det kanske ministern 

sedan kan ge svar på. 

Ett faktum är att bokningsläget på de här långa linjerna är ganska an-

strängt vissa tider. Rimligtvis ska väl färjorna betjäna behoven att boka 

till mellanhamnarna i första hand och inte till ändhamn, för den 

åländska skärgårdstrafiken ska ju inte konkurrera med de andra stora 

färjorna. Om man har möjlighet att åka de stora färjorna till fastlandet 

eller till Sverige så ska de rimligtvis vara förstahandsalternativen. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Om man har som mål att frigöra kapacitet på färjorna, som enligt ltl 

Sundblom är fullbokade, så borde man ta reda på hur många vårdöbor 

som åker och tar upp den här kapaciteten. Då kan man ju också få ett 

tydligt svar på frågan om det faktiskt leder till det man är ute efter. Men 

att bara anta att det blir så känns lite förhastat.  

Jag vill att utskottet bekantar sig med om det faktiskt finns någonting 

som visar på att man kommer att lyckas att nå de mål som man har satt 

upp med att förbättra trafiken. Finns det överhuvudtaget några sådana 

mål, för det har inte framkommit i debatten och det kan jag tycka att är 

lite märkligt. Varför ska vi göra den här typen av förändringar om vi 

varken har mål med förändringarna eller desto mindre vet om vi upp-

fyller de målen? 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, talman! Jag accepterar beslutet av den orsaken att jag ser att man 

kan möjliggöra mera kapacitet mellan hamnarna och inte belasta trafi-

ken från ändhamn till ändhamn för mycket. Jag ser det som en struktu-

rering kanske där det gör mest nytta. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg 

Tack, herr talman! Bästa lagting, att ta sig Skärgårdsvägen längs norra linjen 

från Osnäs till Hummelvik eller vice versa har varit ett mycket billigt sätt att 

ta sig till och från fasta Åland om du utnyttjat möjligheten till skärgårdstaxa 

genom en övernattning i Vårdö. Det är avsevärt billigare än om du istället valt 

att åka med något av de privata rederierna. 

Har det varit ett rättvist system sett till övriga skärgårdskommuner och 

dess företagare, och med tanke på att detta subventionerats genom skatteme-

del? Varje lastmeter som nyttjat detta system, har tagit bort kapacitet från öv-
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riga skärgårdskommuner, speciellt med tanke på den så ofta bristande last-

kapaciteten, speciellt under högsäsong.  

Har det varit försvarbart med denna direktlinje till och från Åland, sett ur 

de privata färjerederiernas synvinkel? Vi pratar om cirka 5-6 gånger billigare 

med en 14 metes buss än Åbofärjan och då är enbart buss och chaufför inräk-

nad. I det kommersiella fallet tillkommer dessutom passagerarbiljetterna. 

Förändringen att göra Hummelvik till en ändhamn kommer att ge norra 

skärgården fler besökare i och med att genomfartstrafiken blir mindre attrak-

tiv. Det är besökare som har ett syfte med sin resa, annat än att på ett billigt 

sätt ta sig från A till B. Jag är tveksam till om detta sett över tid kommer att 

begränsa turismen i Vårdö. Jag väljer som så ofta att se på saken med positiva 

glasögon.  

Minskar genomfartstrafiken så skapar det även fler möjligheter för turister 

som stannat till i Brändö och Kumlinge att få plats på färjan till Hummelvik 

och Vårdö eller tvärtom. Det måste ändå vara turismen, som bygger på att 

folk upplever skärgården under flera dagar, som vi ska premiera och satsa på. 

Allt har en början och ett slut, så även färjlinjer. Om inte Hummelvik är en 

av ändpunkterna för norra linjen, var finns då denna ändpunkt? I Prästö? I så 

fall tror jag många vårdöbor och många andra protesterar om de är tvungna 

att skaffa årskort för att åka med Prästösundsfärjan. 

Herr talman! Jag tycker att minister Nordberg kommer med ett sunt och 

rättvist beslut som kommer att skapa utveckling och mer rörelse i norra skär-

gården. Tack.  

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Holmberg. Tycker faktiskt ltl Holmberg att 

förfaringssättet när det gäller fattade av beslutet är det rätta? Att rege-

ringen, helt kallt utan att meddela någonting på förhand, drastiskt för-

ändrar förutsättningarna för 450 personer? Det skulle jag gärna vilja ha 

ett svar på. 

Ltl John Holmberg, replik 

Javisst, ordet kommunikation är alltid viktigt och det är ofta där det 

brister. Med facit i hand så hade den kommunikationen kunnat vara 

tydligare och det hade kunnat vara lite längre framförhållning, absolut, 

det håller jag med om. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, talman! Jag vill fortsättningsvis ifrågasätta om vårdöborna fak-

tiskt har tagit upp så mycket plats så att det har varit problem för andra 

att resa med skärgårdsfärjorna? Jag använder inte årskortet många 

gånger per år, men det har aldrig varit problem att få plats på färjorna 

när jag har bokat. Det har dessutom ofta funnits plats, om inte annat så 

finns det alltid plats på hyllorna. Det stora bekymret är ju från Kumlinge 

när de stora fiskbilarna kommer från tvärgående linjen, de bilarna tar 

mycket kapacitet och det har jag respekt för. Annars är det bara under 

den riktiga högsommarperioden som det är ett stort tryck.  

Från Vårdös sida skulle vi ha varit intresserade av att diskutera kom-

promissförslag. 
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Ltl John Holmberg, replik 

Tack, talman! Min personliga uppfattning är att den så kallade högsä-

songen har blivit längre när det gäller skärgårdstrafiken. Jag tycker att 

det är problematiskt många gånger att få plats på skärgårdsfärjorna, 

speciellt på norra linjen som jag ofta reser med. 

Jag tror nog att det här beslutet kommer att medföra att flera kom-

mer att ha möjligheter att besöka skärgården, men kanske färre kommer 

att ha möjlighet att åka hela sträckan Hummelvik-Osnäs eller tvärtom. 

Men vi har ju som sagt många andra alternativ när man vill åka till 

finska fastlandet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Man kan fråga sig om det finns något enda positivt för Vårdö 

och för Åland i och med det här beslutet? Nej, knappast! Nu skyller man på 

att det är rättvist.  

Nå vad är rättvist då? Vi vet t.ex. att bilarna som kör fisk från Brändö och 

Föglö har subventionerad trafik men det har inte Fifax i Eckerö, de betalar 

fullt pris och det är inte heller rättvist. 

Det är fel att hålla på att dividera om vad som är rättvist. Det är mycket 

som är orättvist i samhället och som man inte kommer åt. Istället måste vi 

fundera på varför vi 30 lagtingsledamöter är här och varför vi har 7 i rege-

ringen. Ja, det är för att se till att åländska företag och ålänningar har det så 

bra som möjligt och att de kan nyttja den samhällsservice som finns.  

Här har man gjort precis tvärtom. Man försöker sätta krokben speciellt för 

turistföretagarna i Vårdö, för nu kan man inte boka från Osnäs till Vårdö, det 

går inte. Däremot kan man resa, men vilken finsk turistfamilj tar bilen och 

kör 10 mil till Osnäs för att sedan konstatera att det är fullt? Ska de sedan fara 

tillbaka till Helsingfors och ta en annan färja? I praktiken stryper man hela 

turistnäringen som är uppbyggd österifrån för Vårdö. Man drar åt snaran för 

turistföretagarna i praktiken och det sitter vi inte här för, vi har inte mandat 

av ålänningarna för det. Vi sitter här för att gynna den åländska turismen, de 

åländska företagarna och för ålänningarna. Nu försöker man göra det men 

inte är anställd och tillsatt för. Det här är synnerligen allvarligt vill jag säga. 

Vi måste hitta metoder och möjligheter så att man kan använda den sam-

hällsservicen som vi har byggt upp vad det än må vara t.ex. skärgårdstrafik, 

sjukvård eller vägar. Vi måste hitta metoder för att gynna Åland som helhet 

och det gör man inte nu. Vårdö får stryk och även Åland som helhet får kän-

ningar av det här. Jag vill påstå att det här inte är bra, det är absolut en nega-

tiv regionalpolitik och en negativ politik för hela Åland.  

Annat som kanske är ännu mera anmärkningsvärt är regeringens demo-

kratiska syn. Ministern gick ut i radion och sade att man inte kommer att 

ändra det här beslutet. Inte kan ju regeringen säga det, det här ärendet ska ju 

behandlas nu i finans- och näringsutskottet och sedan kommer det tillbaka 

hit. Det kan mycket väl vara så lagtinget omfattar motionen. Regeringen kan 

ju inte säga att man inte ska ändra, det är demokratiskt. Det är väl så att makt 

berusar och makt förtjusar antagligen och det är också sorgligt.  
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Det här måste ha sin gång och det kan bli andra beslut här i lagtinget, vil-

ket det borde bli om förnuftet ska råda. Vi är som sagt tillsatta för att hjälpa 

ålänningarna och åländska företag, fast de till och med är från Vårdö. Tack. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Ltl Karlsson jämförde fiskföretaget Fifax och fiskföretag i Brändö. Då vill 

jag säga att även Åland måste föra en regionalpolitik där man jämnar ut 

skillnader, för det finns stora skillnader inom det åländska samhället 

och i företagsvärlden på hur man kan bedriva företag. Man måste ju föra 

en regionalpolitik. Det betyder också att man måste underlätta för t.ex. 

fiskföretag i Brändö som ltl Karlsson nämnde. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Tack, talman! Jag håller fullständigt med ltl Sundblom om att vi ska un-

derlätta för skärgården och glesbygden genom olika sätt att föra politik. 

Jag sade att det inte är rättvist för det var det som var poängen i rege-

ringsbeslutet. Jag ville visa att det finns andra saker som också är orätt-

visa. 

Jag håller helt med ltl Sundblom om att vi ska föra en regionalpolitik 

oberoende av vad det gäller, om det så gäller transporter för fiskodlare 

eller andra från skärgården. Landskapsandelssystemet ska göra så att 

hela Åland ska leva osv. Ltl Sundblom och jag har en samsyn här. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Samtidigt är regionalpolitik inte rättvist heller. När 

man driver företag i ett större samhälle så har man större möjligheter 

och då har man inte vissa fördelar som företag i ett mindre samhälle 

har. Det är det som är regionalpolitik och det är den som är viktig. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag håller helt med ltl Sundblom som jag sade i mitt förra 

inlägg. Jag hoppas att vi kan jobba sida vid sida för att se till att hela 

glesbygden, inklusive skärgården, också ska kunna överleva och även 

vara livskraftiga oberoende om det gäller skärgårdstrafik, landskapsan-

delar eller andra transfereringar som hjälper till att utjämna Åland. Jag 

kan säga det till Sundblom som en hälsning till finansministern. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Karlsson. Det gläder mig att höra att ltl 

Karlsson brinner för den åländska turismen och det gör jag också. Där-

för ser jag det här beslutet som ett sätt att få ut ännu flera turister ut till 

den åländska skärgården, inte minst den norra åländska skärgården. Jag 

är helt övertygad om att det här, sett över tid, kommer att skapa ett 

större flöde av människor. Det blir fler som får möjlighet att besöka vår 

skärgård och det bli fler turistföretagare som drar nytta av de människor 

som kommer och inte bara en av våra kommuner som det är idag. 
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Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! I det där uttalandet fanns det inte så hemskt mycket sub-

stans som jag upplevde det. Man tror att det ska vara bättre för turism-

en. Nog är det ju konstigt, om man förhindrar turisterna att komma till 

skärgården så ska det vara bättre för turistströmningarna till Åland och 

skärgården och det har jag jättesvårt att förstå.  

De här regelverken kom faktiskt till under min tid som trafikminister 

uttryckligen på begäran från skärgården och Vårdö, det ville man ha för 

det gynnade dem. Vi gick med på det. Vi letade, vi funderade och vi hit-

tade en metod, genom att man uppvisade en voucher om att man skulle 

övernatta i Vårdö så kunde man få boka. Det var ett sätt att hjälpa dem, 

åtminstone tyckte de därute att det var bättre för dem. Om sedan lag-

tinget inte tycker på det viset, men jag tror att de därute har mer kun-

skap än vad lagtinget har. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Jag förstår precis att Vårdö kommun tycker att det 

här har varit ett bra system, precis som Lumparlands kommun och dess 

företagare skulle tycka att det skulle vara ett bra system om de skulle 

kunna boka hela vägen från Galtby till Långnäs. Men det är ju självklart 

att en turistföretagare på Brändö eller på Kumlinge kanske inte tycker 

att det är riktigt lika bra i mitten av juli när ens stugturister inte får plats 

på färjan. Det var det som jag menade fast ltl Karlsson tyckte att det var 

utan substans.  

Sett över tid kommer det här att skapa ett större flöde av människor 

som kommer ut till den åländska skärgården. Däremot kommer det att 

bli färre som åker hela vägen. Totalekonomiskt sett så tror jag att det är 

bättre att människor stannar flera nätter i skärgården. Man spenderar 

mer pengar och det i sin tur skapar större skatteintäkter som i sin tur 

skapar större välfärd. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! När man sitter i landskapsregeringen så ska man lyssna på 

helheten. Naturligtvis ska man inte lyssna på en enda kommun. Jag vet 

att det inte fanns, i alla fall under den tid jag satt med i regeringen, en 

enda protest från skärgården för att turisterna till Vårdö skulle kunna 

boka resa, utan man tyckte att det var ett bra system totalt sett. Säkert är 

det så med alla system att det finns någon lidande här och var. Men to-

talt sett för skärgården så vill jag påstå att systemet med att kunna boka 

till Vårdö genom att uppvisa en voucher var till fördel för Vårdö och som 

helhet för skärgården. 

Men om man anser att regleringar och inskränkningar är bra för tu-

ristströmmarna till Åland så då anser man det då. Jag håller inte med 

om det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 



  

  905 

Ltl Mikael Staffans, replik 

Tack, herr talman! Ltl Karlsson pratade om substans. Vi kan då prata 

om fakta. Menar ltl Karlsson verkligen att Vårdö får sin största utkomst 

från den turismen som kommer från finska fastlandet? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ltl Karlsson har inte sagt att de största turistströmmarna 

kommer från fastlandet, utan det kommer mycket turister från fastlan-

det och det kan vara helt avgörande för turistföretagarna. De lever an-

tagligen på marginalerna. Det är inte så lätt att vara turistföretagare i 

skärgården och inte på Åland överhuvudtaget. Det har vi sett under den 

senaste tiden när nya fina turistföretag går i konkurs. Det är ännu svå-

rare skärgården att driva turistföretag och då är varenda en turist viktig. 

Det här betyder att turistföretagare i Vårdö inte kommer att satsa yt-

terligare, det har man redan sagt. Man kanske har det tufft att redan 

idag driva det man har. Det är inte detta som vi här i lagtinget och rege-

ringen är till för. Tvärtom, vi ska, så gott vi kan, försöka se till att turist-

företagare överlever. 

Ltl Mikael Staffans, replik 

Tack, herr talman! Absolut ska vi verkligen satsa på att få turistföreta-

garna att överleva för de är en stor tillgång för Åland som helhet. 

Däremot ger detta större möjligheter för turistföretagarna i den yttre 

skärgården, Brändö och Kumlinge, till mera kapacitet på färjorna istället 

för att deras gäster blir kvar i Osnäs för att färjorna är fullbelagda för att 

det eventuellt finns trafikanter hela vägen till Vårdö. En turistföretagare 

i Kumlinge har en ännu mindre marknad än vad man har i Vårdö. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är ett ”problem”, fast det är ett bra problem att fär-

jorna till Åland, oberoende om det skärgårdsfärjor eller stora färjor, i 

princip är fullbelagda under den absoluta högsäsongen. Så är det och det 

har man svårt att göra någonting åt eftersom man inte kan dimension-

era kapaciteten efter tre veckors topp på Åland. Men däremellan finns 

det många veckor som färjorna går halvtomma och ändå får turistföre-

tagare på Vårdö inte boka från Osnäs till Hummelvik. 

Återigen, som sagt, vi är här i lagtinget, ni är i regeringen för att 

gynna de åländska företagen oberoende om det är turistföretagare eller 

vanliga företag. Man måste försöka hitta metodik för det. Genom att in-

skränka gör regeringen inte det som de är till för att göra. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Talman! ”Vi behöver en god fördjupad dialog med ålänningarna, kommu-

nerna, näringslivet, tredje sektorn och fackföreningarna”. Så skriver land-

skapsregeringen i sitt handlingsprogram. ”En fördjupad dialog med ålän-

ningarna, kommunerna, näringslivet, tredje sektorn och fackföreningarna.” 

Under den tid som jag har suttit med i Ålands lagting sedan 2003 så tror jag 

att dialogen med de tidigare nämnda aldrig har varit så dålig som den är just 

nu. Jag är den första att beklaga det. 
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Vårdö är styvmoderligt behandlad, det är ett faktum. Men varför är Vårdö 

styvmoderligt behandlad? Det är en fråga som vi ännu inte har fått svar på. 

Att hux flux inte längre vara en skärgårdskommun utan regeringen har fört 

en dialog, en fördjupad dialog med berörda och att regeringen överhuvudta-

get inte har vinnlagt sig om att höra vad det lokala näringslivet tycker, det ty-

der på nonchalans. 

Jag vill säga att landskapsregeringens hantering av Vårdö påminner väl-

digt mycket om Finlands regerings hantering av Åland. Det är inte till någons 

fördel. 

Jag frågar efter fakta från ansvarig minister som finns plats eller någon 

annan från regeringspartierna. Hur många turer har vi nu som har varit full-

belagda på grund av att vi har haft resande från Vårdö som har åkt till Osnäs? 

Jag vill påskina att jag varje vecka bedriver empiriska studier just på den lin-

jen. Det är väldigt sällan som jag tycker att jag känner igen någon vårdöbo på 

väg till Osnäs. Jag vill inte påstå att jag känner alla vårdöbor, men i alla fall. 

Hur många gånger är det som man inte har kunnat boka en plats sommartid 

för att vårdöborna eller besökare till vårdöborna har tagit upp platserna? Jag 

tar gärna emot de siffrorna. Det borde finnas belägg för dem.  

Blir det här beslutet bättre för någon och i så fall för vem? Blir det billigare 

för någon och i så fall för vem? Blir det mera rättvist och i så fall är det rätt-

vist? Är det rättvist att t.ex. fiskbilarna från Föglö under de senaste 15 åren 

helt har styrt turlistan från norra linjen? Är det rättvist?  

Vi säger i teorin att det nu blir en fiskfabrik på Vårdö. Ska den fabriken då 

ha samma möjligheter att transportera sina varor som om fabriken t.ex. är i 

Kumlinge eller i Brändö?  

Är det här ett demokratiskt beslut? Nej, det är inte! 

Hur kan Vårdö som kommun ena gången vara skärgårdskommun, med 

vissa förpliktelser, och i nästa system inte vara skärgårdskommun men med 

samma förpliktelser? Det är för mig märkligt. Vårdö är styvmoderligt be-

handlad, så är det bara. 

Jag funderar faktiskt under mörka stunder om det finns någonting mera i 

det här? Har landskapsregeringen någon längre plan? Hur kommer det sig att 

bussturlistan till Hummelvik nu inför 2017 är så reviderad? Sannolikheten för 

att någon skulle använda kollektivtrafiken den vägen är låg. Hur kommer det 

sig att den enda linjen som har fått flera turer under 2017, jämfört med tidi-

gare, är linjen mellan Kumlinge och Lemland, den s.k. tvärgående linjen? Den 

linjen ska sammanbinda skärgården. Men om linjen ska sammanbinda skär-

gården så varför inte åka till Sottunga? Hur kommer det sig att Kyrkogårdsö 

har fått så många flera invikningsmöjligheter än tidigare i förhållande till 

andra? Man ställer sig frågan och folk frågar mig. Jag kan inte svara på det, 

jag kan inte turlistorna på samma vis som kunde när jag var ansvarig för 

dem.  

Man säger att det ryktas om att det ska sättas in turlista på linfärjan mellan 

Vårdö och Prästö. Jag skulle gärna se att ministern rakt av här kanske kan 

dementera det ryktet. Det skapar ju en viss oro, inte bara för vårdöborna utan 

även för de andra kommuninvånarna i Kumlinge och Brändö som också har 

stort behov av vajerfärjan. 

Skärgårdskommun ibland, skärgårdskommun inte ibland. Hur påverkar 

det identiteten i Vårdö från att vara en del av de åländska skärgårdskommu-

nerna till att nu bara vara en skärgårdskommun tidvis? Vad är det för sig-
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nalpolitik som landskapsregeringen visar Vårdö? Vad är det för signalpolitik 

men ger när man höjer avgifter för årskorten så att det ska vara samma för 

alla? Det ska vara rättvist. Ja, är det rättvist när alla betalar samma sak?  

Är det rättvist när det gäller hälso- och sjukvården i skärgårdskommuner-

na? Man förväntas att inte bli sjuk mellan klockan 24.00 på natten och klock-

an 08.00 på morgonen. Är det rättvist i så fall? Vad är rättvisa? Det finns 

inget klart svar på det.  

Jag tror att vi alla kan enas om att de brister som landskapsregeringen har 

haft i dialogen gäller inte bara Vårdö kommun och näringslivsrepresentanter, 

utan de återfinns också inom andra segment, t.ex. den s.k. dialogen med 

Ålands kommunförbund.  

Nej, bästa landskapsregering, gör om, gör rätt! Ta tillbaka beslutet snabbt 

som attan så att skärgårdsföretagare på Vårdö har möjlighet att också erbjuda 

sina tjänster för de resenärer och turister som kommer österifrån även den 

här sommaren. Att dra detta i långbänk och göra ett avklipp är ungefär lika 

förnuftigt som att lägga ner 9 vindkraftverk bara för att man känner för det. 

Tack. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Att kritiken inte skulle vara nådig hade jag räknat med från tidigare tra-

fikminister Veronica Thörnroos.  

Jag skulle ändå vilja ha ett klargörande. Är det inte så att vtm Thörn-

roos ändå kan hålla med om att hela idén med skärgårdstrafiken är att 

serva de kommuner som inte har något alternativ? Det är ändå de facto 

så att Vårdö kommun har alternativ när det gäller trafik. Vårdö kom-

muns existens står och faller inte med skärgårdstrafiken vilket däremot 

Kumlinge, Brändö, Föglö, Sottunga och Kökar gör. Ser inte vtm Thörn-

roos någon skillnad i detta? 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Jag noterade att minister Nordberg noggrant undviker att svara 

på de frågor som jag ställde. Jag ställde frågorna om det här var rättvist. 

Jag ville även ha ett klargörande på huruvida landskapsregeringen ytter-

ligare kommer att försämra vårdöbornas möjligheter genom att införa 

turlista på vajerfärjan. Till den frågeställningen behöver jag bara ett ja 

eller ett nej. 

Var sedan gäller ministerns frågeställningar kring Vårdö och om det 

är rätt eller fel så säger jag att i första hand bör man föra en dialog. Att 

nu kasta ett system överbord som har varit i bruk under många herrans 

år bara för att landskapsregeringen runt regeringsbordet uppenbarligen 

känner för detta, det är inte en god förvaltning. Det är inte heller ett be-

slut som är framtaget i demokratisk ordning. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Som har sagts tidigare så handlar hela beslut om att vi reviderar regel-

verket. Regelverket för ändhamnen Hummelvik har varit problematiskt 

ur olika praktiska synvinklar. Den utläggningen kommer att ta väldigt 

lång tid och vi kommer in på praktiskt operativa saker, men vi kanske 

har möjlighet i andra sammanhang att återkomma till det. 

När det gäller turlista för Prästö linfärja så har vi skrivit om detta i 

budgetar och har i flera sammanhang diskuterat det. Det finns absolut 



  

908 

på bordet att titta på möjligheterna att införa turlistor för samtliga lin-

färjor som bedriver trafik och där ingår även Prästö linfärja. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack för det klargörandet minister Nordberg. Jag förstår nu då att vård-

öborna, kumlingeborna och brändöborna ytterligare ska bestraffas via 

den signalpolitik som landskapsregeringen bedriver, dvs. genom att in-

rätta turlistor. 

För övrigt tar jag gärna en diskussion vid ett annat tillfälle varför re-

gelverket nu har blivit så komplicerat vad gäller Hummelvik. Mig veter-

ligen tillkom väl Hummelvik någon gång på 80-talet som ändhamn. Jag 

tror snarare att det här är ett led i att avyttra hela Hummelvik. Jag tror 

att det här är ett led från landskapsregeringen att helt enkelt stänga ner 

Vårdö, stänga ner i Hummelvik och göra det till en blindtarm. Det är vad 

jag tror och jag misstänker att vi får det bekräftat när kortruttsmed-

delandet kommer att presenteras. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Vtm Thörnroos kritiserade sättet som landskapsrege-

ringen har tagit beslutet på. När man inför en avgift, höjer en avgift eller 

tar bort en förmån så är det alltid någon som inte vill ha det på det sät-

tet. Så är det ju bara. Svaret är ganska självklart och det hoppas jag 

också att vtm Thörnroos kan erkänna. Ska vi i alla fall när vi ändrar 

taxor, avgifter eller sådant faktiskt ha remissrundor till alla kommuner i 

alla sammanhang? Är det vtm Thörnroos linje? 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Nej, jag håller helt med ltl Petri Carlsson, man behöver inte ha remiss-

rundor i alla frågor. Men för skärgårdsborna är skärgårdstrafiken livs-

nerven, det är den som är avgörande för precis allting annat. Därför har 

också landskapsregeringen tillsatt en speciell skärgårdsnämnd som har 

möjlighet att ge utlåtande kring dessa frågor. Det har alltid varit brukligt 

tidigare att man har frågat efter skärgårdskommunernas synpunkter. 

Ibland har man kunnat gå kommunerna till mötes och ibland har man 

inte kunnat göra det, men det är liksom två skilda frågor. 

Det skrämmer mig att landskapsregeringen kör fram som bulldozer. 

Det spelar ingen roll vad någon tycker eller har för åsikter, landskapsre-

geringen är inte intresserade av dem. Det är exakt på samma vis som re-

geringen Sipilä behandlar Åland, så behandlar landskapsregeringen i det 

här det faller skärgårdskommunerna, men även i andra sammanhang 

har man uppvisat liknande beteende. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Nu tycker jag att vtm Thörnroos övertolkar hur land-

skapsregeringen agerar. 

Detta med livsnödvändig transport gäller ju för många andra trans-

portslag på många andra ställen också. En busslinje kan vara livsnöd-

vändig tycker någon för deras verksamhet och behov i privatlivet. Så är 

det ju.  
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När vi i staden t.ex. tog bort avgiftsfriheten i busstrafiken så ville 

självklart inte den femtedel av stadsborna som använder bussen ha av-

gifter i trafiken. Men de fyra femtedelar som inte använder busstrafiken 

kanske tyckte att det var mera rättvist att man faktiskt också betalar en 

viss andel av det som man utnyttjar.  

Det tycker jag också att är rimligt i det här fallet när vi pratar rättvise-

aspekten. Man måste också prata om de andra 28 000 invånare på 

Åland som kanske inte på samma sätt använder trafiken som vi är med 

och betala för. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Jag avstår från att kommentera kollektivtrafiken i Mariehamn. 

Jag försökte säga att skärgårdstrafiken är livsviktig, precis som mi-

nister Mika Nordberg sade. Skärgårdstrafiken är avgörande för allt an-

nat liv i skärgården; huruvida färjan går, vad den har för kapacitet osv. 

Skärgårdstrafiken är det mest primära, det är om skärgårdstrafik folk 

vill tala om när man åker ut i skärgården för då har folk synpunkter om 

den. Många gånger har brukarna förstås ett eget perspektiv och sin egen 

verklighet främst, men det finns också kunskaper som man ska ta till-

vara och lyssna på. Att man lyssnar betyder inte att man måste göra ex-

akt det som andra vill, men det är viktigt att man tar till sig den specifika 

kunskap som finns kring många frågor i skärgården.  

Jag tycker inte om den här signalpolitiken som landskapsregeringen 

nu för. Skärgården är för viktig för att nonchaleras bort av den här land-

skapsregeringen. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mikael Staffans 

Tack, herr talman! Motionen rörde egentligen skärgårdsstämpeln. I motionen 

står det att det innebär stora konsekvenser för företag i Vårdö. Vad innebär 

då stora konsekvenser? Innebär det för vårdöborna att hundratals resor för-

svinner mellan Osnäs och Vårdö eller ännu tydligare mindre än två per 

vecka? Jag vet inte, vtm Thörnroos visste inte och det beror ju på att vi har ett 

gammalt och undermåligt boknings- och biljettsystem som jag hoppas att den 

här regeringen ska åtgärda. 

Istället har det här öppnat för en okontrollerad trafik med Prästösundsfär-

jan. Det sker nämligen ingen kontroll av resandet eftersom det är en gratis 

färja för alla. Gratis är gott! Men egentligen är det inte gratis, det behövs bara 

ingen biljett eller rött eller grönt kort för att bli transporterad vilket det krävs 

för alla andra färjor till alla andra skärgårdsöar. Där har ltl Lindholm öppnat 

upp för att vi eventuellt ska arbeta för att avgiftsbelägga även denna färja. 

Jag drar mig till minnes en tidigare inlämnad motion från centern där man 

vill ersätta färjan med en bro över Prästösund. Hur kommer det då att skilja 

sig med en framtida bro när det gäller skärgårdsstatusen jämfört med den 

som gäller nu? Ska Vårdö då inte betecknas som en skärgårdskommun eller 

ska Vårdö fortsättningsvis beräknas som en skärgårdskommun?  

Gör man paralleller med andra öar som har broförbindelser så har vi i Sve-

rige Öland, Orust och Tjörn som alla är stora öar och har broförbindelser men 

de betecknas fortsättningsvis som öar. Inte är det väl så, som motionären an-
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tydde, att det är Ålandstrafiken som ska definiera hur vårt landskap ska be-

nämnas och vad som är en skärgårdsö eller inte.  

Vid en eventuell framtida fast förbindelse så kanske man behöver fundera 

på om Vårdö är en skärgårdsö eller inte.  

I den finska skärgårdslagen framgår; ”att till skärgården anses höra såd-

ana öar i havsområdet och i insjövattendragen som saknar fast förbindelse” 

EU har en liten annan definition: ”En ö ska ha en fast bosättning, vara 

utan fast vägförbindelse, ha ett avstånd till fastlandet på mer än 1 km och 

den ska ligga i havet.”  

Man kan lite ställa sig frågan om det är hönan eller ägget som gäller nu an-

gående att definiera statusen som skärgårdsö. Fast förbindelse eller färjpass 

på över 1 km! Avståndet mellan Sund och Vårdö, där nuvarande trafik går, är 

800 meter. Men jag väljer att fortsättningsvis definiera Vårdö som en skär-

gårdsö och det tror jag att regeringen också gör.  

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Staffas. Det är jättebra att intressanta fråge-

ställningar lyfts kring det här. Jag tycker att det är en klart relevant 

fråga. Den dag Vårdö har en bro över till Sund över Prästösund då kan vi 

börja diskutera om Vårdö är en skärgårdskommun och eventuellt ändra 

på gällande regler. Jag säger inte att man inte kan ändra på gällande 

regler annars heller, men det behöver vara en dialog före. Såsom det har 

gjorts i det här fallet att man bara fattar ett beslut som ingen vet om så 

det är om detta som motionen i det stora hela handlar om. 

Ltl Mikael Staffans, replik 

Definitionen från EU är att om avståndet till fastland är under en kilo-

meter så räknas det som fast förbindelse. Räknas detta då som fast för-

bindelse enligt Lindholm eller är Vårdö en skärgårdsö i alla fall?  

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Jag uppehåller mig vid Vårdö. Jag anser att Vårdö är en skärgårdskom-

mun. Vi har absolut inte samma förutsättningar som t.ex. Eckerö eller 

Lumparland har som har broförbindelser. Den dag Vårdö har en broför-

bindelse så är jag beredd att ompröva mitt ställningstagande. I nuläget 

anser jag absolut att Vårdö är en skärgårdskommun och ska behandlas 

därefter.  

Ltl Mikael Staffans, replik 

Tillsvidare har vi en färjförbindelse där. Med nuvarande landskapsrege-

ringens goda minne så fortsätter vi väl att nämna Vårdö som en skär-

gårdsö, fastän det till fastlandet är under en kilometer.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Jag vill börja med att ge lite beröm åt ltl Mikael Staffas för det 

researcharbetet som han har gjort kring skärgårdsöar och hur EU-

direktiven ser på saker och ting och hur man har valt att göra på fastlan-

det. Det är alltid bra att skaffa sig kunskap. Det visar också att det är 

ganska problematiskt. Man kan inte rakt av jämföra finsk lagstiftning 
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med EU-direktiv utan det finns vissa tolkningsmöjligheter som visar att 

här finns en viss problematik. 

Det intressanta här är att landskapsregeringen har ju överhuvudtaget 

inte gjort någon sorts research kring det här. Istället har landskapsrege-

ringen uppenbarligen nu ”känt för” att Vårdö inte är någon skärgårds-

kommun vad gäller trafiken, medan Vårdö i andra sammanhang är en 

skärgårdskommun. Det här måste ju bli problematiskt när man å ena si-

dan är någonting och å andra sidan är man det inte.   

Ltl Mikael Staffans, replik 

Jag uppfattar att landskapsregeringen fortsättningsvis benämner Vårdö 

som en skärgårdsö. Det är bara inom trafiken som det har blivit en för-

ändring för vad som räknas som ändhamn och Hummelvik ligger ju på 

Vårdö.  

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Kan vi då också kanske enas kring att det bara är inom 

trafiken, Vårdö är fortfarande en skärgårdskommun som ltl Mikael Staf-

fas sade. 

Skulle vi kunna enas om att diskussionen med kommunen och nä-

ringslivet från landskapsregeringens sida har varit något bristfällig, eller 

tycker Ltl Mikael Staffas att han med rak rygg och inte böjd nacke kan 

möta vårdöborna och säga att det här har landskapsregeringen gjort 

bra?  

Ltl Mikael Staffans, replik 

Jag kan också stå med rak rygg och obruten nacke och berätta att jag an-

ser att saker och ting kunde ha gjorts bättre vad gäller kommunikation 

om detta. Jag har förstått att landskapsregeringen har tagit det till sig. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Nordlund 

Herr talman! Jag tror att jag var den första som reagerade här i lagtinget när 

det blev känt att det här beslutet hade tagits och att det inte fanns med i bud-

getförslaget för 2017. Det är att beklaga, för skulle det ha funnits med uppta-

get i samband med årsstaten för 2017 så skulle det ha fått en normal behand-

ling här i lagtinget. Vi kunde ha haft hörande i utskottet och det skulle säkert 

också ha funnits tid för remiss och kommunikation med Vårdö i det här 

ärendet.  

Jag hoppas verkligen att landskapsregeringen tar till sig, när de i framtiden 

funderar på att göra liknande förändringar, att de också gör det på rätt sätt. 

Det här har inte gjorts på rätt sätt med tanke på den betydelse trafiken ändå 

har för den röda regionen och framförallt för den berörda kommunen Vårdö. 

Herr talman! Jag kan inte låta bli, efter att ha lyssnat på debatten och dis-

kussion här, att citera lite grann det som jag hörde häromkvällen när jag, som 

många andra, var på idrottsgalan och lyssnande på många fina tacktal och tal. 

Ett av de bästa talen hölls IFK Mariehamns tränare som mycket förkortat 

sade ungefär så här: ”När vi ålänningar håller ihop och ställer upp för 

varandra, då kan vi åstadkomma nästan vad som helst.” 
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Nu har jag den senaste timmen lyssnat på när skärgårdsbor advocerar mot 

skärgårdsbor. Det är en tråkig utveckling tycker jag. Jag tror att man som re-

presentant för den regionen och de kommunerna borde ta sig en funderare på 

om det här faktiskt är bra i förlängningen. Just nu handlar det om Vårdö och 

att man förändrar dess situation i en negativ riktning som man upplever det 

på Vårdö i varje fall. Nästa gång kanske det är en annan kommun och tredje 

gången är det ytterligare en kommun. Om inte ni i skärgården håller ihop hur 

tror ni då att det ska gå för skärgården? Bästa skärgårdsbor, ni som represen-

terar dem, ta er en ordentlig funderare på det! 

Vi har ganska lång erfarenhet av arbetet i landskapsregeringen. Ibland så 

går det för fort och man fattar beslut lite felaktigt. Men precis som i det övriga 

livet så är det klokare att göra om och göra rätt än att bara bångstyrigt hålla 

fast vid att så här ska det vara. Det finns alltid en fortsättning. En landskaps-

regering behöver naturligtvis också visa att man är stark. Landskapsregering-

en måste också arbeta på ett sådant sätt så att de beslut och de åtgärder man 

vidtar måste ha en acceptans i samhället. Det här är ett sådant typexempel 

där ett beslut har tillkommit på ett sådant sätt så att det inte har en accep-

tans, åtminstone inte på Vårdö bland de människor som mest berörs av det 

hela.  

Jag tror att det skulle vara klokt av landskapsregeringen att helt enkelt 

konstatera att det här gick lite för fort, att landskapsregeringen ska fundera 

på det här och återkomma i nästa års budget med ett liknande förslag eller ett 

något modifierat förslag efter att ha hört och diskuterat med berörda parter 

på det sätt som det ska göras. Tack. 

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussion är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget 

är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls måndagen den 6 mars 2017 kl. 13.00. Plenum är avslutat. 
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