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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 9 

Uppföljning av myndigheternas verksamhet under stormen 

Alfrida. 

ÅLR 2019/1300 

15 Rk1 

Landskapsregeringen beslöt tillsätta en arbetsgrupp för att rapportera och 

bedöma de operativa insatserna, myndigheternas stabsarbete och 

kommunikationen till allmänheten i samband med stormen Alfrida. 

Syftet är att ta tillvara erfarenheter och få ny kunskap inför liknande 

händelser i framtiden. 

  

Utredningen ska sammanställas i en rapport som också ska innehålla 

utvecklingsförslag. 

 

Beslöts att arbetsgruppen ska ha följande sammansättning: 

Tf räddningschef (MRV) Karl Nordlund, ordförande 

Räddningschef (RÅL) Lennart Johansson,  

Brandinspektör (RÅL) Thomas Mattsson,  

Brandinspektör (MRV) Ted Andersson,  

Brandmästare (MRV) Krister Koskinen,  

Kommissarie (ÅPM) Tommy Thörnroos,  

Klinikchef/Överläkare (ÅHS) Petter Westerberg, 

Ledande ambulanssjukskötare (MRV)Tom Göstas,  

Jurist (LR) Camilla Hägglund-Palmqvist,  

Förvaltningschef (Statens Ämbetsverk) Rainer Åkerblom, 

Projektledare/Tf alarmmästare (MRV/AC) Johan Ehn, sekreterare 

 

Uppdraget ska redovisas senast 31.5.2019. 

 

Nr 10 

Inbjudan till möte  

ÅLR 2019/1301  

16 Rk1 

Beslöts i enlighet med bilaga 1. 
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Nr 11 

Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseums anhållan om att 

landskapsregeringen utövar värdskap i samband med 

ICMM:s världskongress 17 – 20 september 2019. 

ÅLR 2018/9589 

17 Rk1 

Landskapsregeringen beslöt meddela att man gärna utövar värdskap i 

samband med kongressen inom ramen för en kostnad om ca 4000 euro. 

Bm 20020. 

____________________________________ 
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     Dokumentnamn Nr Sidnr 

 INBJUDAN 16   Rk1   3  

  
 Datum Dnr 

 12.2.2019 ÅLR 2019/1301  

Bilaga 1  

 Kyrkostyrelsen 

 Södra kajen 8  

   

 00131  HELSINGFORS  
Hänvisning 

 
Kontaktperson 

Dan E Eriksson/Marine Holm-Johansson 

 
Ärende 

INBJUDAN TILL MÖTE 

  

 

Landskapsregeringen har erfarit att biskopen Björn Vikström och 

kanslichefen för kyrkostyrelsen Pekka Huokuna kommer att besöka 

landskapet den 27 maj. Landskapsregeringen har sedan en tid tillbaka haft 

för avsikt att inbjuda representanter från kyrkostyrelsen för diskussioner. 

Meddelandet om det förestående besöket kom därför mycket passligt. 

 Landskapsregeringen träffar gärna biskopen och kanslichefen samma dag 

för att diskutera gemensamma frågor. 

 

Sedan år 2013 har det pågått ett arbete med att revidera självstyrelselagen. I 

samband med detta, men också i kontakterna med de åländska 

församlingarna, har landskapsregeringen blivit medveten om att 

förhållandet mellan självstyrelselagen och kyrkolagen behöver en tydligare 

reglering. Kyrkolagen innehåller bland annat en del hänvisningar till statliga 

myndigheter och rikslagstiftning. Rikslagstiftningen är inte tillämplig på 

Åland på de områden där lagstiftningsbehörigheten med stöd av 

självstyrelselagen hör till åländsk behörighet. Exempel på lagstiftning som 

inte är tillämplig på Åland är språklagen, kommunstrukturlagen, 

lagstiftning om byggnadsskydd, fornminnen, plan- och bygglagstiftning, 

miljö-, vatten- och naturvårdslagstiftning samt lagstiftning om skydd av 

kulturhistoriskt värdefulla föremål. Åland har dessutom 

lagstiftningsbehörighet över eldbegängelse som även innefattar begravning 

av stoftet vid eldbegängelse. När det gäller församlingarnas arkivalier så har 

landskapsregeringen i 40 år skött förvaltningen av det material som 

församlingarna inte kan förvara själva. Detta förhållande återspeglas inte i 

lagstiftningen på ett korrekt sätt. 

 

Under våren 2018 utredde en av statsrådet tillsatt arbetsgrupp vissa frågor 

som rör självstyrelselagsrevisionen. Arbetsgruppen föreslog att frågan om 

hur Ålands särförhållanden ska beaktas i kyrkolagen hänvisas till att 

diskuteras skilt mellan Åland och kyrkomötet. Landskapsregeringens 

målsättning är en lagstiftning där både Ålands och kyrkans autonoma 

ställning respekteras och som fungerar till varderas belåtenhet. Ålands 

landskapsregering har därför haft för avsikt att ta initiativ till att sådana 

diskussioner inleds.  

 

Från vår sida sköter lagberedare/ autonomilagsutvecklare Marine Holm – 

Johansson samordningen och informationen inför besöket. 
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L a n t r å d   Katrin Sjögren 

 

 

 

 

Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson 

 

 


