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Finlands trafik- och kommunikationsminister Anne 
Berner äntrade talarstolen på Svenska ambassaden i 
Helsingfors, dit Finsk-svenska handelskammarens års-
möte samlat omkring åttio deltagare från näringslivet i 
båda länder. Hon började med att läsa upp regeringens 
vision, som avslutas med de ambitiösa orden om att Fin-
land ska vara ett enastående och bra land. Efter detta 
ställde hon frågan om visionen var nära att förverkligas, 
och konstaterade sedan att en del saker ligger lite 
längre bort från uppfyllelse än andra. 

- Finland har tappat i konkurrenskraft och vi har idag 
en brist på investeringar, trots låg ränta och tillgång till 
kapital.

Berner uppmanade till förtröstan.

- Som väl är ligger mycket av lösningen i våra egna 
händer. 

Finland har idag ett unikt mobilt kunnande. Orsaken 
till detta är enligt Berner de reformer och omstruktu-
reringar, som tidigare gjorts inom framförallt tele- och 
kommunikationssektorn. Hon menade att Finland idag har 
en teknologiskt sett neutral lagstiftning, som är ett resul-
tat av tidigare regeringars kloka beslut inom området.

Regleringar kan öppna nya marknader

Trafik- och kommunikationsminister Anne Berner:
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Statens viktigaste uppgift är att skapa förtroende och att tillhandahålla öppna data för utveck-
lingen av nya tjänster och branscher inom näringslivet, sade Finlands trafik- och kommunika-
tionsminister Anne Berner i sitt tal på Finsk-svenska handelskammarens årsmöte i Helsingfors. 
Hon efterlyste ännu mer nordiskt samarbete och talade också om regleringar, som kan öppna 
marknader. 

Text: Martin von Pfaler, bilder: Magnus Lindholm.



Att det ändå råder en brist på tillväxt i Finland såg hon 
som en konsekvens av att det också råder brist på 
förtroende mellan investerarna och politikerna. Därför 
riktade hon också följande retoriska fråga till de närva-
rande näringslivsrepresentanterna på årsmötet:

- Var går gränsen mellan en reglering som frigör 
marknaden och en reglering som skyddar den?

Berner sade sig se det som en av regeringens vikti-
gaste uppgifter framöver att skapa förtroende. Hon 
talade om förändrade beslutsprocesser, plattform-
sekonomi och öppna källdata som en väg att nå målet.

- Vår uppgift i regeringen är att se till att data finns 
tillgängliga för att det ska gå att koppla ihop dem med 
kunnande och möjligheter på marknaden. 

Berner påpekade också att gränsen mellan vad som 
ingår i statens och samhällets roll och vad som är 
näringslivets ansvar ofta är mycket svår att definiera. 
Här är diskussioner med näringslivet viktiga.

- Vi vet att regleringar även kan öppna marknader. Ett 
sådant exempel är telesektorn. Därför frågar vi oss 
ständigt från regeringens sida hur mycket som kan 
göras och hur mycket som borde regleras.

Som trafik- och kommunikationsminister arbetar Ann 
Berner just nu på en avreglering av den finländska 
transportsektorn och i synnerhet taxibranschen. 

- Genom att tillhandahålla öppna, digitala data möjlig-
görs nya former av samarbete, som i sin tur kan ge 
upphov till nya logistikkedjor, nya tjänster och nya bolag.

Det nordiska samarbetet var något som Berner åter-
kom till vid flera tillfällen i sitt tal. Hon efterlyste bland 
annat ännu fler gemensamma initiativ för att avlägsna 
de hinder, som fortfarande finns när det gäller handels-
utbytet mellan våra nordiska länder.

Berner tog även upp den pågående klimatförändringen, 
som enligt henne kan skapa möjligheter för Finland, 
Sverige och Norge på den internationella marknaden, 
och då inte enbart inom cleantech-sektorn.

- Inför ordförandeskapet i Arktiska rådet år 2017-2019 
måste vi ta en diskussion med våra kolleger i Sverige 
och Norge om hur mycket klimatförändringarna kan 
hjälpa oss att ställa kartan upp och ner när det gäller de 
logistiska flödena av människor och material längs nya 
vägar.

Det finsk-svenska samarbetet mår enligt Berner bra. 
Just nu pågår bland annat en gemensam utveckling 
av koncept för hållbara städer. Som en av de mest 
angelägna frågorna att diskutera just nu ser hon frågan 
om hur filosofin kring öppna data kan implementeras 
mellan våra båda länder.

- Mycket arbete ligger framför oss, men det positiva är 
att vi vill och kan påverka vår situation. 

Med en lätt blinkning till auditoriet avslutade hon sitt tal 
med att understryka behovet av en effektiv och dyna-
misk offentlig sektor och en privat sektor, som inte ser 
regleringar som ett hinder. 
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