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Landskapsregeringen beslöt skicka utlåtande enligt bilaga 1, S120E11 
till riksdagens social- och hälsovårdsutskott över regeringens pro- 
position med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smitt- 
samma sjukdomar RP 72/2020 rd. 

 
    
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 1, S120E11 
 

 
Postadress Telefon Telefax E-post 
PB 1060 (018) 25000 (018) 19582 registrator@regeringen.ax 
AX-22111 MARIEHAMN, Åland URL www.regeringen.ax 
Tjänstebrev bör ställas till Ålands landskapsregering, inte till enskild tjänsteman 
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RIKSDAGEN 
Social- och hälsovårdsutskottet 
FIN-00102 RIKSDAGEN 
  
stv@riksdagen.fi, 
harri.sintonen@riksdagen.fi  

  
Hänvisning 
RP 72/2020 rd 
 
Kontaktperson 
Bengt Michelsson, telefon +358 (0)18 25260 
bengt.michelsson@regeringen.ax 
 
Ärende 
UTLÅTANDE ÖVER REGERINGENS FÖRSLAG TILL LAG 
OM TEMPORÄR ÄNDRING AV LAGEN OM SMITTSAMMA 
SJUKDOMAR 
 

Enligt 33 § i självstyrelselag (1991:71) för Åland ska statsrådet eller ett 
ministerium inhämta landskapsregeringens utlåtande innan utfärdandet 
av föreskrifter som uteslutande gäller landskapet eller som annars har 
särskild betydelse för landskapet. Landskapsregeringen har inte av 
ansvarigt ministerium getts möjlighet att avge utlåtande angående RP 
72/2020 rd. 
 
De uppgifter som enligt förslaget till ändring av smittskyddslagen påförs 
regionförvaltningsverken handhas på Åland enligt regleringen i 
självstyrelselagens 30 § 9 punkten av landskapsregeringen. Genom RP 
72/2020 rd påförs landskapsregeringen därmed i stöd av självstyrelse-
lagen nya övervaknings- och tillsynsuppgifter. Någon konsekvens-
bedömning beträffande landskapet Åland i förhållande till autonomin 
innehåller propositionen inte.  

 
Landskapsregeringen konstaterar att det saknas epidemiologisk 
motiveringen till att för hela landet införa de skyldigheter och 
begränsningar som förordningen utifrån lagförslaget stipulerar om.  
 
Grundlagsutskottet har i sitt utlåtande om den temporära 3 a § i lagen om 
inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (GrUU 7/2020 rd) konstaterat 
att begränsningarna ska hävas områdesvis när situationen tillåter det. 
Också ekonomiutskottet har i sitt betänkande om lagen (EkUB 5/2020 rd) 
konstaterat att statsrådet fortlöpande ska bedöma möjligheten att 
avgränsa de medel som tagits i bruk och förbereda sig på en kontrollerad 
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hävning av dem, vid behov genom en regional gradering i det fall att 
infektionsläget tillåter det. Efter dessa utlåtanden har den epidemio-
logiska situationen i landet ändrat avsevärt. Det är därför enligt 
landskapsregeringen motiverat att fråga, vilka kriterier som kan anses att 
ska vara uppfyllda för att förplägnadsrörelsen ska kunna helt öppna igen? 

 
Förordningsutkastet utgår ifrån att de skyldigheter som det föreskrivs om 
i 2, 3 och 6 § gäller i hela landet och att de begränsningar som det 
föreskrivs om i 4 och 5 § gäller alla landskap inklusive Åland.  
Enligt propositionen ska statsrådet noggrant följa upp huruvida de i 58 a 
§ 1 mom. avsedda förutsättningarna för begränsningar fortsatt föreligger 
och om förutsättningarna inte längre uppfylls, ska statsrådet utan 
dröjsmål vidta åtgärder för att upphäva 58 a § och de bestämmelser som 
hänför sig till den. Om de begränsningar som det föreskrivs om med stöd 
av 58 a § 3 mom. inte längre är nödvändiga i vissa områden eller i den 
föreskrivna omfattningen, ska statsrådet utan dröjsmål vidta åtgärder för 
att ändra statsrådets förordning.  
 
Landskapsregeringen anser att man regionalt snabbare och bättre 
anpassat kan ta ställning till vilka eventuella begränsningar och åtgärder 
som fortsatt är nödvändiga för att förhindra smittspridning inom 
förplägnadsrörelser. Därför anser landskapsregeringen att region-
förvaltningsverken i smittskyddslagen (som på Åland i detta 
sammanhang mostvaras av landskapsregeringen) ska ges uppgiften att 
analysera och bedöma den epidemiologiska situationen regionalt och 
vidta åtgärder enligt lagen. Landskapsregeringen anser med andra ord att 
beslut om öppettider och andra regleringar utgående från smittskydds-
lagen ska utgående från den epidemiologiska situationen tas regionalt. 

 
Landskapsregeringen konstaterar sammanfattningsvis att lagförslaget, om 
det förverkligas enligt propositionen, kommer att innebära  
- ökade arbetsuppgifter för landskapsregringen, 
- att det i övervakningen och tillsynen kommer att uppstå svåra 
gränsdragningsproblem om hur bestämmelserna ska tillämpas,  
 -att lönsamheten för förplägnadsrörelsen under den viktigaste 
turistsäsongen riskeras genom regleringarna och  
- att regionala epidemiologiska hänsyn inte som utgångspunkt beaktats. 
 
Därtill anser landskapsregeringen att de ekonomiska effekterna av de nu 
föreslagna begränsningarna ska kompenseras av statens medel. 
 
    

   
 

Minister  Annette Holmberg-Jansson 
 
 
 
Avdelningschef Bengt Michelsson 

 
 
 
 

  


