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1. Riksdagsgruppens sammansättning samt uppdragsfördelning:

Gruppordförande Mikaela Nylander
Medlem i kulturutskottet samt ersättare i kanslikommissionen och i grundlags utskottet.
Assisten: Danica Vihinen

Gruppens 1:a viceordförande Ulla-Maj Wideroos
Medlem i förvaltingsutskottet samt i social-och hälsovårdsutskottet. 
Rundradions förvaltningsråd.
Assistent: Johan Ekman

Gruppens 2:a viceordförande Thomas Blomqvist
Medlem i kommunikationsutskottet samt i försvarsutskottet. 
Patrias delegation.
Assistent: Carolina Nordling

Gruppens verksamhetgranskare Christina Gestrin
Medlem i utrikesutskottet och i miljöutskottet. 
Finlands delegation av Nordiska rådet. Delegationen för utrikespolitiska institutet. Finlands 
delegation i parlamentariska Östersjökonferensen. VR:s förvaltningsråd.
Assistent: Mari Hokkanen

Gruppens skattmästare Lars Erik Gästgivars
Medlem i ekonomiutskottet. Itellas förvaltningsråd. 
Assistent: Stephanie Lindberg

Gruppens parlamentariska sekreterare Elisabeth Nauclér (Åland)
Medlem i grundlagsutskottet och i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.
Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling.
Assistent: Gustav Blomberg

Anna-Maja Henriksson
Justitieminister
Assistent: Elisabet Rantschukoff  –25.2.2013
Assistent Maria Henriksson 5.3.2013–

Mats Nylund
Medlem i jord- och skogsbruksutskottet.
Ersättare i finansutskottet, medlem i dess jordbruksdelegation och trafikdelegation.  
Alkos förvaltningsråd.
Assistent Daniela Holm

Astrid Thors
Medlem i stora utskottet samt i dess arbetsdelegation. Medlem i finansutskottet och  
i kultur- och vetenskapsdelegationen. Ersättare i skattedelegationen och i Finlands  
delegation i Nordiska rådet.
Medlem i styrelsen för Finlands grupp i interparlamentariska unionen.
Assistent: Pia-Maria Lindén-Linna
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Stefan Wallin
Medlem i lagutskottet och i framtidsutskottet.
Veikkaus förvaltningsråd.
Assistent: Anders Laurén

Ministergruppen:
Justitieminister Anna-Maja Henriksson
specialmedarbetare Malin Brännkärr
specialmedarbetare Robin Harms

Försvarsminister Carl Haglund
specialmedarbetare Patrik Gayer

Statssekreterare på försvarsministeriet Marcus Rantala
Ministergruppens specialmedarbetare Gun Kapténs

Riksdagsgruppens kansli:
Generalsekreterare Björn Månsson
Allmän politisk bevakning och beredning

Lagtingssekreterare Otto Andersson
Juridisk rådgivning i lagstiftningsarbetet

Riksdagssekreterare Pia Gästrin –7.12 2012
Riksdagssekreterare Christel Liljeström 1.1 2013–
Allmän förvaltning, besök och inbjudningar

Ålands riksdagsledamots sekreterare Britt Inger Wahe

2. Sammanträden och sammankomster

Svenska riksdagsgruppen har i regel sammankommit varje torsdag. Även extra grupp möten 
har hållits t.ex. när minister Haglund utsågs. 

Till riksdagsgruppens sammanträden inkallas förutom Svenska riksdagsgruppens riksdags-
män även dess ministrar jämt specialmedarbetare och statssekreteraren. Övriga inkallade är 
ordförande för Svenska Kvinnoförbundet, ordförande för Svensk Ungdom, Åländsk samlings 
sekreterare Britt-Inger Wahe, partisekreterare Johan Johansson och Europa parlamentarikern 
Nils Torvalds.

Generalsekreteraren samt lagstiftningssekreteraren deltar regelbundet medan riksdags-
sekreteraren kompletterar sammansättningen vid behov.

Gruppen har under året fastställt sina stadgar samt upptagits i det nyinrättade  
registret över riksdagsgrupperna.
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Följande besök har gjorts/mottagits:
Finlands Bank, Nationaloperan, Akava, Sitra, Ålandskontoret, Fortum, Veteranledamöter, RAY, 
UPM, Svensk Ungdoms förbundsstyrelse, Rundradion, MTK, Svensk Ungdoms politikerskola, 
Borgå Stift, Svenska pensionärsförbundet och Pardia.

Till gruppen har inbjudits följande sakkunniga:
Kauko Aatomaa. inrikesministeriet 
Guy Ahonen Arbetshälsoinstitutet
Mats Nyman, Akava
Arno Miettinen, statsandelsutredare
Jyrki Katainen, statsminister
Juhana Vartiainen, VATT

Riksdagsgrupperna erbjuds möjlighet till att arrangera egna tillställningar i  
Riksdagens Infocenter. Under perioden har de varit (datum: ansvarsperson)
2012: 25.9: Thors, 16.10: Gestrin, 7.11: Wallin, 3.12: Nylander 
2013: 12.3 : Gestrin, 9.4 : Henriksson

Riksdagsgruppens sommarmöte hölls i Raseborg 21–23 augusti 2012. Förutom träff med 
lokala aktörer och media var gruppen även och bekantade sig med Axxell,  
Västra Nylands Sjukhus, Ekåsens demensavdelning och lokala företagare. 

Midvintermötet hölls i Nordnyland, närmare bestämt i Hyvinge den 4 april 2013.  
Näringslivet och svensk dagvård/skola var dagens tema. 
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Strukturreformernas år
Mycket tid och energi har under året gått åt till den framtida kommunstrukturen och social- och 
hälsovårdsreformen. Förslaget till kommunstrukturlag behandlas nu i riksdagens utskott och lag-
förslaget anger ramarna för kommunreformen. Justitiekanslern krävde att riksdagen redan under 
behandlingen av det nämnda lagförslaget skulle känna till riktlinjerna också för social- och hälso-
vårdsreformen. 

Arbetet med att sammanjämka kommunstrukturreformen med reformen av social- och hälsovården 
utfördes i en arbetsgrupp som bestod av ministrar och riksdagsgruppernas ordförande. I skrivande 
stund har justitieminister Anna-Maja Henriksson och jag precis avslutat arbetet i gruppen. Vårt arbete 
grundade sig på de riktlinjer regeringen, och framför allt regeringspartiernas partiordförande med 
vår Carl Haglund, fattade beslut om i samband med rambudgeten i mars.

Ur vår synvinkel var det oerhört viktigt att möjligheterna till undantag från huvudreglerna kvarstår 
om språkliga skäl eller skärgårdsförhållanden så kräver. Dessutom måste Kårkullas framtid tryggas. 

Fördelen med reformen är att basnivån, d.v.s. kommuner med mellan cirka 20 000 och 50 000 invå-
nare får ordentligt med uppgifter, och i och med detta breddas och stärks den kommunala basen 
för grundläggande social- och hälsovård. Det var ingen självklarhet att kommuner i den här storleks-
klassen skulle ha något ansvar för den här typen av service. Svenska riksdagsgruppen har arbetat 
målmedvetet för att regeringsprogrammets skrivningar, om att kommunreformen ska komma först 
och sedan skapas strukturerna för social- och hälsovården, ska uppfyllas.

Då regeringen slog fast att en primärkommun ska ha minst cirka 20 000 invånare är det enligt vårt re-
sonemang också naturligt att en kommun med dessa cirka 20 000 invånare har ett ansvar för grund-
läggande service. Men det har inte varit en politisk självklarhet. Också sakkunniga, som gärna sett 
en fullständig integration mellan social service och bashälsovården och specialsjukvården, krävde 
mycket större kommuner. 

Linjedragningen om att slopa sjukvårdsdistrikten ger upphov till många frågor, frågor som säkert får 
svar i den process som nu startar i kommunerna och där det regionala perspektivet är utgångsläget. 
Modellen med ansvarskommuner för social- och hälsovårdsdistrikten måste också ännu granskas ur 
grundlagsperspektiv. 

Regeringens mellantidsgranskning och rambudgetmanglingen resulterade i beslut som ska stärka 
den inhemska ekonomin, efterfrågan och sysselsättningen. En av regeringens huvudmålsättningar 
är att stoppa skuldsättningen. Det lönar sig att påminna om siffrorna i detta sammanhang, av en 
statsbudget på cirka 53 miljarder är ungefär 8 miljarder lånepengar. Det är ohållbart om man vill visa 
respekt för framtida generationers möjligheter att agera och upprätthålla välfärden. Frågan är om de 
åtgärder som redan vidtagits för att stabilisera vår offentliga ekonomi kommer att räcka. Allt beror på 
hur den ekonomiska utvecklingen tar sig. 

Jag vill speciellt lyfta fram regeringens beslut om att utveckla ungdomsgarantin för att bättre kunna 
skräddarsy lösningar med och för ungdomar som behöver vägledning och speciallösningar. 

Frågan om att förlänga finländarnas arbetskarriärer har tacklats med hjälp av mindre dellösningar 
som studiestödsreformen och den flexibla vårdpenningen. Men ett heltäckande åtgärdsprogram 
för att stärka vårt orkande och vår förmåga att arbeta längre saknas. Trots att den faktiska pensione-
ringsåldern höjts till i snitt 60,5 år stannar den rejält under den lagstadgade pensionsåldern på 63-68 
år. Målsättningen att höja främst den faktiska, men också den lagstadgade åldern kommer att kräva 
större uppmärksamet i framtiden. 

Under verksamhetsåret har en fråga skapat politisk oenighet också bland regeringspartierna, och det 
är laxfrågan. Av regeringspartierna är det bara Sfp och Svenska riksdagsgruppen som stött regering-
en i utskottsbehandlingen. Det finns många passioner i laxfrågan. Vår riksdagsgrupp har stött beslut 
som bäst tryggar samtliga gruppers tillgång till den så hett eftertraktade laxen. 

EU har genom eurokrisen funnits på den politiska agendan. Tyvärr har eurokrisen dominerat de eu-
rorelaterade frågorna och allt det viktiga utvecklingsarbete som borde göras för att skapa en union 
som har världens bästa konkurrensförmåga har hamnat i skymundan.

Svenska riksdagsgruppen har burit det otacksamma men nödvändiga ansvar som krävs för att rädda 
den gemensamma valutan. Borgensförbindelserna som Finland ingått har varit nödvändiga, efter-
som alternativet skulle ha haft förödande effekter också på vår ekonomi och vår sysselsättning. 

Det viktiga är att man inom unionen skapat och skapar nya instrument för att övervaka bankväsen-
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det och för att försäkra oss om sunda och hållbara finansmarknader. Om det här arbetet skulle ha 
blivit ogjort skulle det på sikt verkligen belasta skattebetalarna.

”Jonej” lär man säga i västra Nyland. Detta kunde vara ett beskrivande uttryck för vissa regeringspar-
tier i några frågor som behandlats under året. Man är med om att i regeringen fatta svåra beslut som 
ofta är känsliga politiska kompromisser. När frågan sedan behandlas i riksdagen är man häftigare i 
sina utspel än oppositionen för att skapa en bild av att de övriga partierna bär ansvaret, inte det egna 
partiet.

Vi har en regering som fattar besluten tillsammans och tyvärr kan inget ansvarsshoppande bland 
besluten tillåtas. Man behöver inte gilla alla beslut vi fattar, men vi bär alla ansvaret för besluten.

Jag vill slutligen rikta ett varmt tack till Svenska riksdagsgruppens fantastiskt insatta, flitiga och res-
pekterade riksdagsledamöter och ministrar för ett gott och framtidsinriktat arbete under svåra tider. 
Detta tack gäller i allra högsta grad också vårt väl fungerande gruppkansli som består oss riksdagsle-
damöter med all tänkbar assistens! 

Mikaela Nylander
Svenska riksdagsgruppens ordförande
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EU har tryggat riksdagens arbetsbörda
Hösten 2012 och våren 2013 har i riksdagen för beslutens del präglats av EU-ärenden, och det om-
dömet gäller både antalet ärenden och deras politiska tyngd. Inrikespolitiken har koncentrerats till 
regeringen, med de ansträngda statsfinanserna, rambudgetarbetet och planeringen av reformerna 
av kommun- och hälsovårdsstrukturerna i spetsen.

Men naturligtvis har dessa ärenden också debatterats i riksdagen, på frågetimmar och i samband 
med debatter om regeringsredogörelser och interpellationer. Av de planerade lagförslagen om struk-
turreformerna har dock bara kommunstrukturlagen när detta skrevs avgetts till riksdagen.

Ändå är det uppenbart att särskilt flera av riksdagsutskotten hade varit klart undersysselsatta om det 
inte vore för alla de EU-ärenden som via Stora utskottet remitterats till dem. Detta gäller dock inte 
till exempel lagutskottet eller försvarsutskottet, alltså de utskott som behandlar våra egna ministrars 
ärenden.

Bristen på regeringspropositioner återspeglas i mängden timmar i plenum: från att år 2010 ha upp-
gått till 735 har de minskat till 286 år 2011 och bara 233 år 2012. Då riksdagen är samlad under cirka 
35 av årets 52 veckor betyder det att antalet plenitimmar i medeltal per plenivecka i fjol var nere i 
under sju.

Detta återspeglar naturligtvis inte riksdagsledamöternas totala arbetsbörda, som ju domineras av ut-
skottsarbete och andra arbetsuppgifter utanför plenisalen. Men det vittnar om den långsamma takt i 
vilken den nuvarande sexpartiregeringen lyckats mata riksdagen med konkreta lagförslag.

Eurokrisen
EU-politiken har dominerats av borgensförbindelserna till Grekland, Spanien och nu senast Cypern. 
För Spaniens del tvingades riksdagen i juli 2012 avbryta sitt sommarlov för att godkänna Finlands 
deltagande med statsborgen i stabiliseringsprogrammet för bankväsendet. Borgensförbindelserna 
för Cyperns del var betydligt mindre till omfånget, men desto mer omstridda eftersom bankväsendet i 
landet har varit starkt överdimensionerat och misstankarna om skatteflykt och penningtvätt är legio.

Som en regeringsgrupp har Svenska riksdagsgruppen ändå burit sitt ansvar också för de impopulära 
och omstridda åtgärderna för att lösa euroområdets kris och rädda den gemensamma valutan, som 
Finland trots allt dragit så stor nytta av.

Av de sex interpellationerna mot regeringen – tre under hösten 2012 och hittills tre under våren 2013 
– har bara en handlat om eurokrisen, närmare bestämt om Cypern. De övriga har gällt äldrevården 
(centern), kommunreformen (sannfi), social- och hälsovården (centern), industripolitiken med tonvikt 
på varven (sannfi) och bostadspolitiken (centern). Regeringen har med klara röstsiffror klarat sig 
igenom alla dessa försök att fälla den.

Gruppens aktivitet
Utöver meddelandet om statsborgen till Spanien avgav regeringen på hösten tre redogörelser: om 
elektroniska medier, om affärernas öppettider och om säkerhets- och försvarspolitiken. Under våren 
har regeringen hittills avgett redogörelser: om reformen av den statliga regionförvaltningen, om den 
nationella energi- och klimatstrategin och om finansramarna för åren 2014–2017, och en om EU-
politiken följer senare under våren.

Sedan partidagen 2012 och fram till utgången av april 2013 har Svenska riksdagsgruppen haft sam-
manlagt 21 gruppanföranden, och några till var i sikte då detta skrevs.

I behandlingen av 2012 års statsbudget inlämnade gruppmedlemmarna sammanlagt 49 budget-
motioner, av vilka flera beaktades i regeringspartiernas budgetuppgörelse i riksdagen. Positionen 
som regeringsgrupp ger ju en dubbel möjlighet att påverka statsbudgeten: först vid regeringsbe-
handlingen, och sedan i riksdagens finansutskott, då regeringspartierna gör upp om ändringar i och 
tillägg till budgetförslaget.

Gruppen har också påverkat med hjälp av både skriftliga spörsmål och muntliga frågor under frå-
getimmarna, men möjligheterna för en mindre regeringsgrupp att få ställa muntliga frågor är tyvärr 
begränsad, då dels de två stora oppositionspartierna och dels de större regeringsgrupperna så klart 
prioriteras.

Björn Månsson
Svenska riksdagsgruppens generalsekreterare
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