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Justitieministeriets skrivelse
17.11.2009, nr 29/08/2009.

Till Justitieministeriet

Ärende
Justitieministeriet har i enlighet med 32 § i självstyrelselagen inbegärt Ålandsdelegationens utlåtande över ett förslag till en överenskommelseförordning om polisförvaltningen i landskapet Åland. Utkastet, som ska ersätta gällande förordning om
polisförvaltningen i landskapet Åland (FFS 828/1998, ÅFS 118/1998), föranleds av
de ändringar som följer av inrättandet av Polisstyrelsen, samt av att Länsstyrelsen
på Åland ersätts av Statens ämbetsverk på Åland. Några ändringar i sak görs inte.
Ålands landskapsregering har samtyckt till överenskommelseförordningen.
Utkastets huvudsakliga innehåll
Föreliggande förslag avser att, liksom tidigare överenskommelseförordningar, precisera polisens uppgifter och organisation med beaktande av självstyrelselagens
bestämmelser och den omständigheten att polisens verksamhet på Åland är av så
kallad blandad natur.
I utkastet har intagits bestämmelser om ledningsförhållandena då polisinsatser flyttas över gränsen mellan landskapet och riket. I sådana situationer leds verksamheten i första hand av den polisenhet som har inlett insatserna. Landskapets respektive rikets polismän har i tjänsteuppdrag samma befogenheter som rikets respektive
landskapets polismän. I händelse av en polisiärt särskilt krävande situation ska
Polisstyrelsen omedelbart underrättas. Polisstyrelsen kan då ge order om ändrade
ledningsförhållanden. I utkastet har, liksom i gällande förordning, intagits en uttrycklig bestämmelse om handräckning till landskapets polis.
Bestämmelserna om utnämning av polisbefäl och register över polismän samt om
polisens uniformering och beväpning motsvarar gällande bestämmelser.
Bestämmelserna om kostnadsfördelningen i förslagets 2 § motsvarar de bestämmelser som intagits i gällande överenskommelseförordning genom FFS 1081/2008.
I fråga om detta hänvisar Ålandsdelegationen till utlåtandet av 17.12.2008.
Postadress:
Ålandsdelegationen
Länsstyrelsen
PB 58
22101 MARIEHAMN

Telefon:
växel 018-635270

Telefax:
018-635268

Adress i Helsingfors:
Georgsgatan 9 A 4
00120 HELSINGFORS
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Lagstiftnings- och förvaltningsbehörigheten
Enligt 18 § 6 punkten i självstyrelselagen hör ärenden gällande allmän ordning och
säkerhet med vissa undantag till landskapets lagstiftningsbehörighet. Överenskommelseförordningen gäller även landskapets myndigheter, på vilket område lagstiftningsbehörigheten enligt 18 § 1 punkten i självstyrelselagen tillkommer landskapet.
Till rikets behörighet har i 27 § 1, 27, 34 och 35 punkterna i självstyrelselagen hänförts ärenden gällande de medborgerliga fri- och rättigheterna, skjutvapen och
skjutförnödenheter, försvarsväsendet och gränsbevakningen, ordningsmaktens
verksamhet för tryggande av statens säkerhet, försvarstillstånd och beredskap inför
undantagsförhållanden samt explosiva ämnen till den del rikets säkerhet berörs.
Jämlikt 27 § 23 punkten hör rättskipning, förundersökning, verkställighet av domar
och straff samt utlämning för brott till rikets behörighet. Även lagstiftningen om
medborgarskap och pass samt utlänningslagstiftningen, vilka aktualiseras i polisens tillståndsförvaltning, hör enligt 27 § 26 punkten i självstyrelselagen till rikets
lagstiftningsbehörighet. Riket har jämlikt 27 § 3 punkten i självstyrelselagen lagstiftningsbehörighet i fråga om statsmyndigheternas organisation och verksamhet.
Bestämmelsen i 1 § 2 mom. i förordningsutkastet berättigar landskapets polis, förutom att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, även att utföra övriga uppgifter
som hör till polisen om annat inte bestämts. Landskapets polis är härigenom berättigad att även utföra uppgifter hänförda till rikets behörighetsområde, såsom förundersökning.
Ålandsdelegationens slutsats
Ålandsdelegationen ser för egen del inga hinder för att förslaget till överenskommelseförordning i föreliggande form sätts i kraft. Av handlingarna i ärendet framgår
att förslaget utarbetats i samarbete mellan berörda riks- och landskapsmyndigheter.
Ålandsdelegationen förenar sig i de påpekanden inrikesministeriets polisavdelning
och länsstyrelsen på Åland anfört beträffande sättet för givande av handräckning
enligt 6 § respektive beviljandet av anslag för ersättande av i 2 § avsedda kostnader.
Beträffande den enhet som centralkriminalpolisen enligt 1 § 2 mom. förutsätts ha i
landskapet konstaterar Ålandsdelegationen att centralkriminalpolisen bekräftat att
det är fråga om en bemannad enhet trots avvikande terminologi i det svenskspråkiga och finskspråkiga textförslaget.

På Ålandsdelegationens vägnar:

Peter Lindbäck
ordförande
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Rainer Åkerblom
sekreterare

