
  

PROTOKOLL 

 

Nummer Sammanträdesdatum 

25 15.7.2021 

Protokoll fört vid pleniföredragning 

Regeringskansliet 

Allmänna byrån, Rk1 

 

Närvarande 

VT, RH, AH-J, AH, FK, AR 

Frånvarande 

HJ, CW 

Justerat 

Omedelbart 

Ordförande 

Lantråd 

Veronica Thörnroos 

 

 

…………………………………………………… 

Föredragande 

Minister 

Roger Höglund 

 

 

…………………………………………………… 

Protokollförare 

Jurist 

Joel Bremius 

 

 

……………………………………………………. 

 

 

Nr 31 

Förnyad begäran om förhandsbesked 

gällande ersättning 

ÅLR 2021/6301 

72 Rk1 

Beslut 

Landskapsregeringen beslöt sända kompletterande skrivelse till Social- och 

Hälsovårdsministeriet enligt bilaga 1. 

 

Nr 32 

Utlåtande om statsrådets beslut om 

ändring av nuvarande gränsrestriktioner 

ÅLR 2021/6385 

73 Rk1 

 Beslut 

Landskapsregeringen beslöt avge utlåtande om statsrådets beslut enligt bilaga 2. 

 

______________________________________________________ 
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Dokumentnamn Brevnr 

SKRIVELSE 72 Rk1 

Ärendenr Datum 

ÅLR 2021/6301 15.7.2021

 

Hänvisning 

      

 
Kontaktperson 

Jurist Joel Bremius 

Social- och hälsovårdsministeriet 

PB 33 

FIN-00023 STATSRÅDET 

 

kirjaamo@stm.fi  

Ärende 

Förnyad begäran om förhandsbesked gällande ersättning 

 

Landskapsregeringen förväntar sig ett tydligt förhandsbesked omgående om att staten 

fullt ut ersätter alla faktiska kostnader till hundra procent (100 %) som de uppgifter som 

åläggs självstyrelsemyndigheterna orsakar landskapet Åland med anledning av ändringen 

av smittskyddslagen som trädde ikraft 12.7.2021. 

 

Social- och hälsovårdsministeriet har enligt landskapsregeringens uppfattning inte 

besvarat landskapsregeringens begäran om förhandsbesked. Landskapsregeringen har 

redan konstaterat i sin skrivelse 9.7.2021 att social- och hälsovårdsministeriets utkast till 

förordning inte ersätter landskapet Åland för de faktiska kostnaderna. På Åland är det 

främst landskapsmyndigheten Ålands hälso- och sjukvård och inte kommunerna som 

kommer få höjda kostnader. Åland omfattas inte av statsandelssystemet och förslaget 

leder dessutom till att landskapets intäkter minskar om kommunernas andelar av 

samfundsskatten ökar på statens bekostnad. Detta är en effekt av det ekonomiska 

systemet i självstyrelselagen för Åland. Landskapsregeringen motsätter sig därmed att 

utdelningen av samfundsskatten används för att kompensera kommunerna och 

samkommunerna för deras covid-19 kostnader.  

 

Landskapsregeringen begär därmed om ett förhandsbesked från social- och 

hälsovårdsministeriet. Med anledning av landskapets ytterst ansträngda ekonomiska läge 

är det inte möjligt för landskapet Åland att bära dessa kostnader och det är inte tillräckligt 

att social- och hälsovårdsministeriet hänvisar till en utlåtanderunda och ett beslut som 

eventuellt fattas under hösten. Det är rikets ansvar att ge tydliga besked eftersom detta 

hör till rikets lagstiftningsbehörighet och då det är rikets ansvar att det finns tillräckliga 

medel för att verkställa lagen. 
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Lantråd  Veronica Thörnroos 

 

 

 

Minister  Roger Höglund   

 

 

 

FÖR KÄNNEDOM Ålands lagting, självstyrelsepolitiska nämnden, info@lagtinget.ax  

  Landshövding Peter Lindbäck, peter.lindback@ambetsverket.fi  

Justitiekanslersämbetet, registratur@okv.fi  

  Riksdagens justitieombudsman, ombudsman@riksdagen.fi  

Statsminister Sanna Marin, sanna.marin@vnk.fi  

Finansminister Annika Saarikko, annika.saarikko@vm.fi  

Ålandsminister Anna-Maja Henriksson, anna-maja.henriksson@om.fi   

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, krista.kiuru@stm.fi  

Inrikesminister Maria Ohisalo, maria.ohisalo@intermin.fi  

Riksdagsledamot Mats Löfström, mats.lofstrom@riksdagen.fi  

Inrikesministeriet, kirjaamo@intermin.fi  

  Finansministeriet, kirjaamo@vm.fi  

Statsrådets kansli, registratorskontoret@vnk.fi  

Janina Groop-Bondestam, Justitieministeriet, janina.groop-bondestam@om.fi  

Viveca Arrhenius, Social- och hälsovårdsministeriet, viveca.arrhenius@stm.fi  

Anne Kumpula, Social- och hälsovårdsministeriet, anne.kumpula@stm.fi 

  Maija Neva, Social- och hälsovårdsministeriet, maija.neva@stm.fi  

  Liisa Katajamäki Social- och hälsovårdsministeriet, liisa.katajamaki@stm.fi  

  Claes Hammar, Sveriges generalkonsul, claes.hammar@gov.se   

Ålands hälso- och sjukvård, info@ahs.ax 

  Jeanette Pajunen, hälso- och sjukvårdsdirektör, jeanette.pajunen@ahs.ax  

Ålands polismyndighet, registratur.aland@polisen.ax 

Kim Westman, stationschef vid Ålands sjöbevakningsstation, 

kim.westman@raja.fi  

Eva Enges, Mariehamns tull, eva.enges@tulli.fi  
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Dokumentnamn Brevnr 

UTLÅTANDE 73 Rk1 

Ärendenr Datum 

ÅLR 2021/6385 15.7.2021

 

Hänvisning 

Er begäran om utlåtande 12.7.2021 

 
Kontaktperson 

Rasmus Lindqvist 

Inrikesministeriet  

Gränsbevakningsavdelningen  

PB 26  

FIN-00023 STATSRÅDET  

 

rajavartiolaitos@raja.fi  

VPRVLEoikeudellinenosasto@raja.fi  

Ärende 

Begäran om utlåtande; statsrådets beslut 15.7. (gränskontroll) 

Landskapsregeringen har 12.7 mottagit en begäran om utlåtande från inrikesministeriet 

gällande en ändring av nuvarande gränsrestriktioner. Statsrådet har enligt 

inrikesministeriets begäran för avsikt att under torsdagen 15.7.2021 besluta om en ändring 

av inreserestriktionerna för de yttre gränserna. Inreserestriktionerna föreslås slopas i 

trafiken från Kanada till Finland men återinföras i trafiken från Israel till Finland. I 

fortsättningen föreslås alla personer som har ett intyg över en godtagbar vaccinationsserie 

mot covid-19 som erhållits före ankomsten till Finland resa in i Finland utan begränsningar. 

Statsrådet avser även fatta beslut om att passagerare från kryssningsfartyg som anländer 

från en EU- eller Schengenstat ska kunna stiga i land.  

 

Landskapsregeringen välkomnar att det görs vissa lättnader i begränsningarna av trafiken 

vid de yttre gränserna. Landskapsregeringen anser dock att statsrådet även bör se över 

gränsrestriktionerna i trafiken vid de inre gränserna. När incidenstalen i närregionen 

succesivt har minskat, till och med under Finlands incidenstal, är det inte förenligt med 

Finlands grundlag (FFS 731/1999) att fortsätta med strikta gränskontroller eftersom det 

strider mot proportionalitetsprincipen.  

 

Att även fortsättningsvis tillämpa ett lägre incidenstal för de inre gränserna strider mot de 

gemensamma riktlinjer som överenskommits på EU-nivå enligt europeiska rådets 

rekommendation om en samordnad strategi för inskränkningar i den fria rörligheten med 

anledning av covid-19-pandemin ((EU) 2020/1475). Landskapsregeringen anser att Finland 

borde följde dessa gemensamma riktlinjer som Finland har godkänt, särskilt med hänsyn 

till epidemiläget i Finland och i närområdena samt vaccinationstäckningsgraden i Finland 

som är en av de högsta i Europa.  

 

I övrigt hänvisar landskapsregeringen till sitt utlåtande om gränskontroller 6.7.2021 (ÅLR 

2021/6220, 70 Rk1a).  

 

Bilaga 2
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Lantråd  Veronica Thörnroos 

 

 

 

Minister  Roger Höglund 
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