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Till Justitieministeriet 
 
 
 
 
 
Ärende 
 
Justitieministeriet har med hänvisning till 32 § i självstyrelselagen för Åland i skri-

velse 25.5.2022 inbegärt Ålandsdelegationens utlåtande över ett utkast till en över-

enskommelseförordning om skötseln på Åland av uppgifter i anslutning till bedöm-

ningen av överensstämmelse med kraven i fråga om nödsamtalssystemet eCall. 

Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket har medver-

kat i beredningen av överenskommelseförordningen. Ålands landskapsregering har 

samtyckt till förordningen. 

 

Överenskommelseförordningens bakgrund och innehåll 

 

Regleringen om nödsamtalsystemet eCall grundar sig på Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2010/40/EU om ett ramverk för införande av intelligenta transportsy-

stem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag, nedan 

ITS-direktivet. ITS-direktivet infördes i landskapet genom den av lagtinget 3.4.2013 

antagna landskapslagen om tillämpning på Åland av 1a kap. vägtrafiklagen. 

Nämnda blankettlag upphävdes genom den av lagtinget 25.3.2019 antagna land-

skapslagen om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland. Genom nämnda 

landskapslag (ÅFS 44/2019) intogs bestämmelser om införande av intelligenta tra-

fiksystem och behörig myndighet enligt ITS-direktivet i 73 och 74 § i vägtrafiklagen 

för landskapet Åland (FFS 27/1983, nedan vägtrafiklagen). 

 

I 1 § i överenskommelseförordningen föreskrivs om dess tillämpningsområde. Till 

Transports- och kommunikationsverket överförs de uppgifter som enligt vägtrafikla-

gens 74 § ankommer på Ålands landskapsregering och som den behöriga myndig-

heten har enligt kommissionens delegerade förordning (EU) nr 305/2013 om kom-

plettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU avseende harmo-
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niserat tillhandahållande av interoperabelt EU-omfattande eCall (nedan eCall-

förordningen). 

 

Överenskommelseförordningens 2 § reglerar bedömningsuppgifter. Enligt förord-

ningens 2 § är Transport- och kommunikationsverket den behöriga myndighet som 

avses i 74 § i vägtrafiklagen i ärenden som gäller uppgiften enligt artikel 4 i eCall-

förordningen att bedöma överensstämmelse med kraven i fråga om nödcentralen 

för eCall på Åland. Även denna uppgift överförs från Ålands landskapsregering. 

 

Enligt överenskommelseförordningens 3 § ska kostnaderna för skötseln av de upp-

gifter som avses i 2 § betalas av landskapet enligt vad Ålands landskapsregering 

och Transport- och kommunikationsverket avtalar.   

 

Lagstiftningsbehörigheten 

 

I eCall förordningen definieras eCall som nödsamtal från fordon till 112, aktiverat 

antingen automatiskt genom sensorer i fordonet eller manuellt, som via trådlösa 

mobiltelekommunikationsnät överför en standardiserad minimiuppsättning uppgifter 

och upprättar en ljudkanal mellan fordonet och larmcentralen för eCall via ett all-

mänt trådlöst mobilkommunikationsnät. 

 

Överenskommelseförordningen berör härigenom landskapets myndigheter, brand- 

och räddningsverksamhet samt vägtrafik vilka områden utgör landskapsbehörighet 

enligt 18 § 1, 6 och 21 punkterna i självstyrelselagen för Åland. Genom överens-

kommelseförordningen överförs således uppgifter som hör till landskapets lagstift-

nings- och förvaltningsbehörighet till en riksmyndighet. 

Finansieringen 

 

Självstyrelselagen utgår från att part som enligt självstyrelselagen har förvaltnings-

behörigheten även har kostnadsansvaret. Vid överförandet av förvaltningsuppgifter 

har den mottagande parten ansetts åta sig finansieringen om inte annat anges.  

Kostnadsfrågan kan lösas t.ex. så att den särskilt anges i överenskommelseförord-

ningen eller medelst separata avtal mellan behörig riks- och landskapsmyndighet. I 

enlighet härmed har i förordningens 3 § intagits bestämmelser om ersättningen av 

kostnaderna. 

 

Ålandsdelegationens slutsats 

 

Ålandsdelegationen ser inte hinder för att förslaget till överenskommelseförordning i 

föreliggande form sätts i kraft.  
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Närvarande 

 

Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Dahlén, Lampi, Siitari och Suviranta. 

 
 
 
 
 

På Ålandsdelegationens vägnar: 
 
 
 
 

 
Peter Lindbäck 

ordförande 
 
 
 
 

 
Rainer Åkerblom 

sekreterare 
 


