
 PROTOKOLL 
 Nummer Sammanträdesdatum 

 49 18.6.2018 
37 

 
 
Protokoll fört vid enskild föredragning 
Regeringskansliet 
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Rk1a  
 
 
Beslutande Föredragande Justerat 

Minister 
Nina Fellman 

Jurist 
Camilla Hägglund 

Omedelbart 

 
…...……………....…......…........….. …...……………....…......…........….. 

 
Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 81 
Inrikesministeriets begäran om utlåtande över regeringens 
utkast till proposition till riksdagen med förslag till änd-
ring av skjutvapenlagen, lagen om frivilligt försvar och 97 
§ i värnpliktslagen. 
ÅLR 2018/3575 
428 Rk1a 

Landskapsregeringen beslöt avge utlåtande enligt bilaga. 
 

________________________________________ 
  
 



 2 (3)

 BILAGA 
   Dokumentnamn Nr Sidnr 

 UTLÅTANDE 428 Rk1a 2 (3) 
  
 Datum Dnr 

 18.6.2018 ÅLR 2018/3575 
  
 Inrikesministeriet 
 kirjaamo@intermin.fi 
  
  
 
 
  
Hänvisning 

SMDno-2017-700 

 
Kontaktperson 

Camilla Hägglund 
 
Ärende 

UTLÅTANDE ÖVER UTKAST TILL 
REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN 
MED FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV 
SKJUTVAPENLAGEN, LAGEN OM FRIVILLIGT 
FÖRSVAR OCH 97 § I VÄRNPLIKTSLAGEN 
 
 

Ålands landskapsregering har beretts tillfälle att inkomma med ett utlå-
tande över regeringens utkast till proposition till riksdagen med förslag 
till ändring av skjutvapenlagen, lagen om frivilligt försvar och 97 § i 
värnpliktslagen. 
 
Målet med propositionen är att genomföra de ändringar som EU:s vapen-
direktiv av den 17 maj 2017 kräver. De säkerhetsfrågor som behandlas i 
vapendirektivet har gränsöverskridande karaktär i och med att svagheter 
hos en medlemsstat när det gäller brottslig verksamhet påverkar hela EU. 
Genom vapendirektivet fastställs ett gemensamt regelverk som inte hade 
kunnat uppnås enbart genom nationella eller bilaterala åtgärder.  
 
I och med de ändringar som med stöd av vapendirektivet görs i den nat-
ionella lagstiftningen ska upprätthållande av allmän ordning och säkerhet 
främjas bland annat genom att förbättra vapnens och vapendelarnas spår-
barhet och precisera bestämmelserna om uppföljningen av giltighetstiden 
för förutsättningarna för vapentillstånd. Dessutom ska regleringen om nä-
ringsverksamheten inom vapenbranschen göras smidigare. 
 
 
Behörighetsfördelningen mellan riket och Åland 
 
Till rikets lagstiftningsbehörighet hör enligt självstyrelselagen för Åland 
(FFS 1144/1991) 27 § 27 p. skjutvapen och skjutförnödenheter samt en-
ligt 34 p. försvarsväsendet och gränsbevakningen, ordningsmaktens verk-
samhet för tryggande av statens säkerhet, försvarstillstånd samt beredskap 
inför undantagstillstånd.  
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Landskapsregeringens utlåtande 
 
Landskapsregeringen konstaterar att det hör till rikets behörighet att lag-
stifta om ändring av skjutvapenlagen, lagen om frivilligt försvar samt 
värnpliktslagen. 
 
Landskapsregeringen inga anmärkningar mot förslaget till lagstiftning 
och finner inte heller några bestämmelser som skulle stå i strid med själv-
styrelselagen eller landskapslagstiftning.  
 
 
 
 
  
Minister  Nina Fellman 
 
 
 
 
Jurist Camilla Hägglund 
 
  
 

 


