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Beslut 
Landskapsregeringen beslöt svara kommunikationsministeriet enligt 
bilaga I121E03. 
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Ärende 

Utlåtande över regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring 
och temporär ändring av lagen om transportservice m.m.  

Begäran om utlåtande 
Kommunikationsministeriet har bett Ålands landskapsregering om ett 
utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om 
ändring av lagen om transportservice samt om temporär ändring av lagen om 
fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg. 

Behörighetsfördelning 
Enligt 27 § 3, 4 och 13 punkterna självstyrelselagen (ÅFS 1991:71) för Åland har 
riket lagstiftningsbehörighet i fråga om certifiering av sjöfolk. 

Bakgrund och lagändringarnas innehåll 
Propositionen innehåller permanenta preciseringar av behörighetsvillkoren för 
bland annat sjömansläkare.  

Propositionen innehåller också temporära bestämmelser som hänför sig till 
covid 19-epidemin. Bestämmelserna är avsedda att ge den behöriga 
myndigheten i fråga om vissa typer av behörighetsfrågor för sjöfolk – samt 
aktörerna i branschen – tillgång till ett mångsidigt urval av åtgärder. Syftet är 
att kunna hantera eventuella störningar på grund av covid-19-pandemin utan 
att behöva ta beredskapslagen i bruk. Bland annat ger lagändringarna Traficom 
möjlighet att under vissa förutsättningar förlänga giltighetstiden på vissa 
behörighetsbrev och certifikat. 
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Ställningstagande 
Enligt landskapsregeringens bedömning hör de frågor som propositionen 
behandlar uteslutande till rikets behörighet. 

Landskapsregeringen har inga synpunkter på förslaget. 

Minister Christian Wikström 

Avdelningsjurist Katja Meitz 




