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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
 
Nr 175 
Inrikesministeriets begäran om utlåtande gällande utkast 
till statsrådets förordning om ändring av 1 och 3 §§ i stats-
rådets förordning om skyddsrum. 
ÅLR 2018/9659 
891 Rk1a 

Landskapsregeringen beslöt avge utlåtande enligt bilaga 1. 
 

Nr 176 
Mariehamns räddningsverks anhållan om ersättning för 
inköp av drönare. 
ÅLR 2018/10518 
892 Rk1a 

Landskapsregeringen beslöt bevilja ersättning enligt bilaga 2. 
 

Nr 177 
Räddningsområde Ålands landskommuners anhållan om 
ersättning för inköp av värmekamera. 
ÅLR 2018/9391 
893 Rk1a 

Landskapsregeringen beslöt bevilja ersättning enligt bilaga 3. 
 
Nr 178 
Riksdagens justitieombudsmans begäran om utredning och 
yttrande angående klagomål gällande Ålands polismyndig-
het. 
ÅLR 2018/8829 
894 Rk1a 

Landskapsregeringen beslöt avge yttrande enligt bilaga 4. 
 

Nr 179 
LagstiftningsPM gällande gasanordningar. 
ÅLR 2018/10572 
895 Rk1a/utdrag 

Landskapsregeringen beslöt med anledning av begäran att avge utlåtande 
i ärende ÅLR 2018/6697 överföra lagstiftningsPM, bilaga 5, till lagbe-
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redningen för lagstiftningsåtgärder. 
 

________________________________________ 
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  BILAGA 1 
  Dokumentnamn Nr Sidnr 

 UTLÅTANDE 891 Rk1a 3 (10) 
  
 Datum Dnr 

 18.12.2018 ÅLR 2018/9659 
  
   

Inrikesministeriet 
 

 kirjaamo@intermin.fi 
 sari.mustila@intermin.fi 
 

 
  
  
Hänvisning 

SMDno-2016-1495 
 
Kontaktperson 

Camilla Hägglund-Palmqvist 
 
Ärende 

YTTRANDE GÄLLANDE UTKAST  
TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING 
OM ÄNDRING AV 1 OCH 3 §§ I STATSRÅDETS  
FÖRORDNING OM SKYDDSRUM   

 
 

Landskapsregeringen har beretts tillfälle att inkomma med ett yttrande gällande utkast 
till statsrådets förordning om ändring av 1 och 3 §§ i statsrådets förordning om 
skyddsrum. 
  
Enligt 3 § 1 mom. i den gällande förordningen får ett skyddsrum placeras högst 250 
meter från den byggnad för vilken skyddsrummet byggs. Det föreslås att paragrafens 1 
mom. ändras så att ett skyddsrum får placeras högst 500 meter från den byggnad för 
vilken skyddsrummet byggs.  
 
Landskapsregeringens utlåtande: 
Landskapsregeringen har ingenting att invända mot den föreslagna ändringen utan 
konstaterar att ändringen möjliggör ett ökat samutnyttjande av skyddsrum vilket är ef-
terfrågat.  
 
 
 
 
Minister   Nina Fellman 
 
 
 
Jurist   Camilla Hägglund-Palmqvist 
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  BILAGA 2 
   Dokumentnamn Nr Sidnr 

 BESLUT 892 Rk1a 1(1) 
  
 Datum Dnr 

 18.12.2018 ÅLR 2018/10518 
  
 Mariehamns räddningsverk 
 Karl Nordlund 
 Elverksgatan 8 
 22100 MARIEHAMN 
  
Hänvisning 
 

 
Kontaktperson 

Camilla Hägglund-Palmqvist 
 
Ärende 

ANHÅLLAN OM ERSÄTTNING FÖR INKÖP AV DRÖNARE 
 
 

Anhållan: Mariehamns räddningsverk anhåller om ersättning för kostnader för in-
köp av en drönare. Efter sommarens markbränder har räddningsmyndig-
heterna sett behovet av att kunna kartlägga uppgifter såsom brandsprid-
ning, angreppsvägar, hotade objekt m.m. Räddningsmyndigheterna har 
kunnat låna polisens drönare men denna finns inte alltid tillgänglig för 
handräckning. Drönaren ska placeras i ledningsbilen och kommer således 
att utnyttjas i hela landskapet för att snabbt kunna ge lägesbilder vid 
större händelser. Dessutom är en drönare nyttig inom det förebyggande 
arbetet då digitala insatsplaner ska tas fram.   

  
 Kostnaderna för en drönare inklusive förvaringsväska och extra batteri 

uppgår till 2400 euro inklusive moms.  
   
Beslut: Landskapsregeringen beslöt bifalla anhållan om ersättning för inköp av 

en drönare till beloppet 2400 euro inkl. moms. 
 
 Då drönaren kommer att placeras i ledningsbilen är detta utrustning som 

hela landskapet kommer att ha nytta av.  
 
 Ersättningen erläggs från konto 24000 och utbetalas i efterskott mot 

kvitto. 
   

 

 

 Minister Nina Fellman 

 

 

Jurist Camilla Hägglund-Palmqvist 

 
FÖR KÄNNEDOM    Ålands brand- och räddningsförbund 
BILAGA Besvärsanvisning 
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BILAGA 3 
   Dokumentnamn Nr Sidnr 

 BESLUT 893 Rk1a 1(1) 
  
 Datum Dnr 

 18.12.2018 ÅLR 2018/9391 
  
 Jomala kommun 
 Räddningschef Lennart Johansson 
 PB 2 
 22151 JOMALA 
  
Hänvisning 

 
 
Kontaktperson 

Camilla Hägglund-Palmqvist 
 
Ärende 

ANHÅLLAN OM ERSÄTTNING FÖR INKÖP AV VÄRMEKAMERA 
 

 
Anhållan: Räddningsområde Ålands landskommuner/Jomala kommun anhåller om 

ersättning för kostnader för inköp av en värmekamera för sin räddnings-
ledningsfunktion. Kameran uppfyller NFPA-standard och uppfyller alla 
krav på säkerhet och funktion vid insats. K55an kan även ta stillbilder 
och filma med en lagringskapacitet av 600 minuter. Allt materiel kan 
överföras och behandlas i PC. Kameran förvaras i en portabel skydds-
väska och kommer att kunna användas av hela räddningsledarjouren på 
Åland.   

  
 Kostnaderna för en värmekamera inklusive förvaringsväska och extra 

batteri uppgår till 5014,92 euro inklusive moms.  
   
 
Beslut: Landskapsregeringen beslöt bifalla anhållan om ersättning för inköp av 

en värmekamera till beloppet 5014,92 euro inkl. moms. 
 
 Då värmekameran kommer att placeras i ledningsbilen är detta utrustning 

som hela landskapet kommer att ha nytta av.  
 
 Ersättningen erläggs från konto 24000 och utbetalas i enlighet med bifo-

gad kostnadsredovisning. 
   

 
 

 Minister Nina Fellman 
 

 
 

Jurist Camilla Hägglund-Palmqvist 
 

FÖR KÄNNEDOM:    Ålands brand- och räddningsförbund  
BILAGA Besvärsanvisning 
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BILAGA 4 
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BILAGA 5 

ÄR EN LAG LÖSNINGEN PÅ PROBLEMET? 

1992                                                                                                     LagPM nr 1 
 
 
 
 

CHECKLISTA FÖR VAL AV MEDEL FÖR DEN OFFENTLIGA STYRNINGEN 
 
 
 Den offentliga styrning som behövs för att vårt samhälle skall fungera kan ske med olika medel. Ett 
vanligt medel är styrning genom lagstiftning (lagar och förordningar). All lagstiftning kostar, dels för 
utredning och beredning dels för genomförandet. Lagstiftningsåtgärder kan i många fall ersättas med 
annan styrning, till exempel styrning genom information (PR-arbete, kampanj, standarder, avtal, osv.) 
eller genom administrativa åtgärder. 
 Vid val av medel för offentlig styrning skall onödiga, dyra eller ineffektiva lagstiftningsåtgärder 
undvikas. Lagberedningen har därför sammanställt en checklista bestående av frågor1, vilkas svar ger 
vägledning vid bedömningen av om styrning behövs och om så är fallet vilket medel som är ända-
målsenligast. 
 Denna checklista är utformad som en blankett där man kan skriva in svar på frågorna innan man gör 
en utskrift. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYNA PROBLEMEN NOGA INNAN ÅTGÄRDER VIDTAS - DET VINNER ALLA PÅ! 
 
 
 

VÄND! 

                                                 
1 Källa: Statsrådsberedningens PM 1990:2 

  PROBLEM         LAG ?? 
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Lag PM 1992:1 
________________________________________________________________________ 

 
CHECKLISTA FÖR VAL AV MEDEL 
 
A: KLARLÄGGANDE AV PROBLEMET OCH DESS ORSAKER SAMT BEHOVET 
AV ÅTGÄRDER: 
1. Vad är problemet? 
1.1 Vem eller vilka kräver en förändring? Finns det motstridiga intressen? 
 Tjänstemän och ansvarig minister. Nej. 

 
 

1.2 Vilka motiv åberopas? Kan det finnas också andra motiv? Hur konkreta är riskerna, 
felen, bristerna och problemen? 

 Europaparlamentets och rådets nya förordning (EU) 2016/426 om anordningar för för-
bränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG, nedan 
gasanordningsförordningen, har tillämpats sedan den 21 april 2018.  
 
Förordningen innefattar rättsområden som enligt 27 § 35 p. självstyrelselagen för Åland 
(1149/1991) är att hänföra till landskapets lagstiftningsbehörighet. 
 
I riket har den nya gasanordningslagen (RP 50/2018 rd, RSv 39/2018) 27.6.2018/502 
antagits. Till denna har lagts ett antal nya och ändrade förordningar som framgår av 
bifogade promemoria från Arbets- och näringsministeriet.  
 

 
Kommissionens direktiv 2009/142/EU om anordningar för förbränning av gasformiga 
bränslen har notifierats som tillhörigt Ålands lagstiftningsbehörighet och direktivet har 
genomförts i landskapet med stöd av: 
 
Landskapslag (ÅFS 2007/98) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om 
säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 
- Landskapsförordning (ÅFS 2007/99) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfatt-
ningar om kemikalier och säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosivavaror 
Landskapslag ÅFS 2007/98 och landskapsförordning ÅSF2007/99 gör rikets lagstiftning 
inom det berörda området gällande i landskapet Åland. 
 
Lagstiftningen inom området har således genomförts via så kallad blankettlagstiftning som 
sätter rikets lagstiftning i kraft också på Åland. När lagstiftningen ändrar i riket bör den 
nya sättas i kraft genom blankettlagstiftning. 
 
 
Gasanordningslagen jämte förordningar bör sättas i kraft också på Åland. 
 
 

1.3 Vilket är målet? Vad vill man åstadkomma? Finns det konflikter mellan olika mål? 
 Målet är att förnya författningarna gällande produktsäkerhet med anledning av  

- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/426 om anordningar för 
förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 
2009/142/EG. 

 
Inga konflikter mellan olika mål finns.  
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1.4 Finns det ett internationellt perspektiv på frågan (EG, EES eller internationellt för-
drag)? 

  
Ja, se ovan.  
 

1.5 Är det underlag som finns tillräckligt för en bedömning av frågan eller behövs tilläggs-
utredning? 

 Ingen tilläggsutredning behövs. 
 
 

2. Behövs någon åtgärd överhuvudtaget? 
2.1 Vad händer om man inte gör någonting alls? Blir problemet större och mera akut? 
 Om inte lagstiftningen genomförs uppfylls inte kraven i direktiven. Säkerheten blir 

sämre inom Åland. 
 
 

2.2 Vilken utveckling av särskild betydelse för frågan kan väntas inom den närmaste tiden? 
Hur påverkas problemet? 

  
Ingen kännedom om detta i dagsläget.  
 

2.3 Löser problemet sig självt med tiden? Kommer marknadskrafterna att lösa problemet? 
  

Nej 
 

2.4 Kan en önskad åtgärd ge upphov till nya problem som är lika stora eller större än de 
problem man vill lösa? 

  
Nej 
 

B. DÅ PROBLEMET OCH DESS ORSAKER SAMT BEHOVET AV ÅTGÄRDER 
KLARLAGTS KAN FÖLJANDE FRÅGOR STÄLLAS: 
1. När behövs åtgärderna? 

Behövs åtgärder genast? Finns det tid för ytterligare utredningar? Är behovet av åtgär-
der övergående? 

 Åtgärderna behövs genast. En ren blankettlagstiftning fyller behovet. I riket har lag-
stiftningen trätt i kraft den 1 juli 2018 och förordningarna den 1 december 2018.  
 
 

2. Vilka alternativa medel kan användas? 
Vilket medel är ändamålsenligast för styrningen? Vilket medel kostar minst, dels för 
enskilda dels för samhället? Vilka negativa sidoeffekter har de olika medlen? Hur pas-
sar de olika åtgärderna in i ett större samhälleligt perspektiv? 

  
Det finns inget alternativ till lagstiftningsåtgärder. 
 

3. Vad är skillnaden för samhället och enskilda mellan den önskade reformen och 
nollalternativet? 
Vilka resurser behövs och vilka effekter uppstår för samhället och enskilda om refor-
men genomförs respektive inte genomförs (nollalternativet)? 

  
Lag krävs för att uppfulla kraven i direktiven.  
 

4. Behövs en lag? 
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Om behovet av lagstiftning fortsättningsvis finns uppstår nya frågor. Kontakta lagbe-
redningen så löser vi dem tillsammans! 

  
Ja, lag krävs. 
 

 
 
 
 
__________________________ 
handläggare 
 
 


