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Ärende/Dnr/Exp.

Beslut

Nr 7
Begäran om att bli hörd gällande eventuella skärpningar i
villkoren för gränstrafiken.
ÅLR 2020/6592
9 Rk1
Landskapsregeringen beslöt sända begäran om att bli hörd gällande
eventuella skärpningar för gränstrafiken till inrikesminister Maria
Ohisalo enligt bilaga.
____________________________________
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9 Rk1

Datum

Dnr

20.1.2021

ÅLR 2020/6592

Sidnr

2

(2)
Bilaga, 20.1.2021

Inrikesminister Maria Ohisalo
PB 26
FI-00023 STATSRÅDET
kirjaamo@intermin.fi
Hänvisning

Statsrådets kommunikationsavdelnings
pressmeddelande 14.1.2021 kl. 10.16
Kontaktperson

Förvaltningschef John Eriksson
Ärende

BEGÄRAN OM ATT BLI HÖRD GÄLLANDE
EVENTUELLA SKÄRPNINGAR I VILLKOREN
FÖR GRÄNSTRAFIKEN
Statsrådet har genom pressmeddelande 14.1.2021 informerat att
inrikesministeriet inom ramen för den gällande lagstiftningen och inom
befintliga beslutsbefogenheter ska bereda en proposition om skärpningar i
villkoren för gränstrafiken i syfte att förhindra spridning av mer
smittsamma mutationer av viruset som orsakar covid-19. En eventuell
skärpning av gränstrafiken har särskild betydelse för landskapet Åland och
det åländska samhället som är beroende av transporter, arbetspendling,
sjukvårdspersonal och övrigt utbyte med främst Sverige.
Den åländska självstyrelsen grundar sig på internationella förpliktelser som
binder Finland. Närmast Nationernas Förbunds beslut av den 24 juni 1921
samt Ålandsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland av den 27 juni
1921 där Finland bland annat förbundit sig att ålänningar ska ha
möjligheten att upprätthålla kontakten med Sverige. Av 69 §
självstyrelselagen för Åland (FFS 1144/1991) följer att självstyrelselagen
inte kan ändras eller upphävas annat än genom överensstämmande beslut
av riksdagen och lagtinget, inte heller kan avvikelse från den göras på något
annat sätt. Besluten skall i riksdagen fattas i den ordning som gäller vid
ändring eller upphävande av grundlag och i lagtinget med en majoritet om
minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.
Enligt 33 § självstyrelselagen för Åland ska landskapsregeringens utlåtande
inhämtas innan republikens president, statsrådet, ett ministerium eller
någon annan myndighet utfärdar föreskrifter som uteslutande gäller
landskapet eller som annars har särskild betydelse för landskapet.
Införandet av skärpningar i villkoren för gränstrafiken är tveklöst en sådan
åtgärd som har särskild betydelse för landskapet Åland bl.a. med beaktande
av effekterna för det åländska näringslivet, det åländska samhället, hälsooch sjukvården samt försörjningsberedskapen på Åland.
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Landskapsregeringen förutsätter att en faktisk diskussion förs mellan
landskapsregeringen och statsrådet innan ett eventuellt beslut gällande
skärpningar i villkoren för gränstrafiken fattas. Hittills har ingen kontakt
tagits av statsrådet med Ålands landskapsregering i ärendet.

Lantråd

Veronica Thörnroos

Vicelantråd

Harry Jansson

BILAGA

Ålands landskapsregerings brev daterat 27.8.2020 rörande dialog gällande
gränsrestriktioner (ÅLR 2020/6592)

FÖR KÄNNEDOM: Ålandsminister Anna-Maja Henriksson (anna-maja.henriksson@om.fi)
Statsminister Sanna Marin (mia.maffeo@vnk.fi)
Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (maria.vanhanen@)stm.fi)
Riksdagsledamot Mats Löfström (mats.lofstrom@eduskunta.fi)
Landshövding Peter Lindbäck(peter.lindback@ambetsverket.fi)
Ålands Lagting, självstyrelsepolitiska nämnden
Sveriges generalkonsulat i Mariehamn på Åland
(generalkonsulat.mariehamn@gov.se)
Stationschef vid Ålands sjöbevakningsstation, Kim Westman
(kim.westman@raja.fi)

