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Motiveringarna mera i detalj: 

 

Hantering av löpande näringslivsärenden - vitsord: 8 
 

• Stor förståelse för näringslivets behov och lyhördhet kring sjösättning av lokala 

åtgärdspaket utöver de nationella stöden under pandemitiden 

• Snabb och professionell hantering av större EU-projektärenden som har stor betydelse 

för främst mindre företags återhämtningsprocess i pandemins fotspår 

• Sjöfartsstödets kontinuitet förtjänstfullt och samspelet med riksdagsmannen betydande 

• Landskapsregeringens invit av tullmyndighetens högsta ledning till överläggningar på 

Åland i skattegränsfrågan verkar ha blivit något av en gamechanger. Hanteringen av 

denna tidsmässigt utdragna fråga har dock utgjort och utgör fortfarande ett stort 

irritationsmoment för näringslivet även om de nyheter som presenterades just innan jul 

var ett klart steg i rätt riktning. 

 

Hantering av pandemin – helhetsperspektiv -  vitsord: 7+ 
• I det stora hela snabb och tydlig information till den åländska befolkningen även i 

utmanade situationer – väger tungt 

• ÅHS och dess samarbetsgrupp både trovärdig och ödmjuk på samma gång 

• Betyget dras dock ner av bristen på samspel och samförstånd i kontakterna med 

motsvarande finländska myndigheter och politiker – följden av detta har medfört 

förvirring och oklarheter kring dels behörighet, dels motivet till själva agerandet 
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• Påståendet om att proaktivitet inte skall kunna utgöra en faktor i bedömning av 

smittläget kan ibland verka föråldrat, ologiskt och inkonsekvent  

• Gällande den skarpa kritik som uppstod efter juldagsfirandet måste man dock hänvisa 

till lagstiftningen gällande restaurangerna vilket ledde till att Landskapsregeringen inte 

kunde ha gjort annat än att möjligen utfärda en rekommendation 

 

Näringslivspolitik: Landskapets budget för 2022 – vitsord: 7- 
 

• Avsaknaden av strukturella reformer i landskapets budget för nästa år utgör en 

besvikelse med tanke på vilket omfattande faktaunderlag bl.a. gruppen bakom Aktion 

2021 tagit fram och presenterat under hela hösten 

• Avsaknaden av reformer leder till konservering av gamla och framför allt kostnads-

ineffektiva strukturer 

• Hanteringen av pandemin har visserligen krävt resurser och tagit tid men samtidigt får 

den hanteringen inte bli en ursäkt för att inte bereda och fatta andra viktiga beslut 

• Villigheten att satsa på förnybar energi och då särskilt havsbaserad vindkraft kan föra 

in landskapet i en ny spännande och även lukrativ framtid. Här vore det viktigt att 

Landskapsregeringen tydligt visar detta och eliminerar de eventuella flaskhalsar som 

kan uppstå i behandlingsgången samt där med tanke på tidsaspekten anlitar det privata 

näringslivet som samarbetspartners 

• Kan rätt skött och med rätt timing hanterad ge upphov till en mängd spinn-off-effekter 

men då krävs även kraftfulla insatser med att framför allt undanröja såväl flaskhalsar i 

landskapets egna funktioner såväl som hantering av tillstånds-, nätanslutnings- och 

territorialmässiga frågor 

• Proaktiv satsning på ökad inflyttning och attraktiv befolkningstillväxt saknas 

• Jobbet med att ge Högskolan på Åland en tydlig profil eftersatt 

• Vissa sektorer i näringslivet råder konstant brist på arbetskraft vilket i förlängningen 

riskerar att företagens tillväxt sker någon annanstans än på Åland 

 

Hantering av relationer med riksregeringen – vitsord: 6 
 

• Faktorer som pandemin och skattegränshanteringen har försämrat relationerna med 

riksregerings då de som mest skulle behövas 

• Viss islossning noteras mot slutet av året för skattegränsfrågan samt uppluckringen av 

pandemireglerna för inresande från Sverige 

• Personliga kontakter och goda relationer till både tjänstemän och ledande politiker på 

rikssidan bör lyftas och prioriteras i klart större utsträckning än idag. Detta ökar 

sannolikheten för att våra lokala aspekter beaktas i ett tidigare skede och därmed kan 

ingå i ett riksbeslut eller i en rekommendation 

• De dåliga relationerna med riksregeringen ger upphov till onödiga och för landskapet 

negativa rubriker i media vilket i sin tur påverkar allmänhetens syn på Åland. Därmed 

inte sagt att ngn har fel och ngn annan rätt. Handlar om att uppnå ökad smidighet och 

mera agilt agerande. 
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