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Lagförslagets 1 § reglerar polismyndighetens förvaltning. Utskottet föreslår efter 

omröstning (7-3) en omfonnulering av 2 mom. i syfte att möjliggöra en delegering av olika 

administrativa uppgifter som nu sköts centralt. Med dagens telmik är det inte omöjligt att 

sköta vissa register och dylikt i skärgården. Genom ett tillägg till momentet önskar 

utskottet dessutom särskilt betona vikten av polismyndighetens ansvar också för 

skärgårdskommunemas behov av polisservice. Denna service kan rent praktiskt 

organiseras och utfonnas på olika sätt utgående från lokala fOrhållanden enligt vad 

landskapsstyrelsen och polismyndigheten närmare beslutar. Beslutet har biträtts av vice 

ordföranden Sjöstrand, ledamöterna Lisbeth Eriksson, Mattsson, Pehrsson, Sjölund och 

Sundback samt ersättaren Bengtz. 

Utskottet anser vidare att landskapsstyrelsen i samband med konunande refonner av 

polislagstiftningen borde överväga att komplettera lagstiftningen med en allmän 

målsättning för polisverksamheten i landskapet. 

I lagens 7 § anges att landskapsstyrelsen efter samråd med landshövdingen bestämmer om 

bland annat polisens beväpning. Samma bestämmelse ingår 1 

överenskommelseförordningen om polisfOrvaltningen (118/98). Några närmare 

bestämmelser på lag- eller förordningsnivå finns inte i fråga om polisens beväpning eller 

användningen av tjänstevapen. Inom polismyndigheten tillämpas ett beslut av 

inrikesministeriet som innehåller föreslcrifter om bland annat användning och förvaring av 

tjänstevapen samt utbildning i vapenhantering. Utskottet uppmanar landskapsstyrelsen att 

se över behovet av kompletterande regler i syfte att bland annat klargöra i vilken 

utsträckning en polisman i det dagliga arbetet skall medföra sitt tjänstevapen. 

övriga lagförslag 

Utskottet föreslår att de övriga lagförslagen antas i enlighet med lagutskottets förslag. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtinget har under ärendets andra behandling den 15 september 1999 med stöd av 53 § 

2 mom. lagtingsordningen beslutat att inhämta utlåtande av stora utskottet i ärendet. 



- 2. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordtoranden Häggblom, vice ordföranden 

Sjöstrand, ledamöterna Ronald Boman, Lisbeth Eriksson, Mattsson, Pehrsson, Siren, 

Sjölund och Sundback samt ersättaren Bengtz. 

Ordföranden Häggblom har fogat en avvikande åsikt till betänka..tJ.det. 

Utskottet har enligt 23 § 4 mom. arbetsordningen utsett vice ordföranden Sjöstrand att 

:redogöra för ärendet. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget antar de 1 

framställningen ingående ru1dra, 
tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde 

och åttonde lagfi>rslagen i enlighet 

med lagutskottets förslag samt 

att Lagtinget antar det i 
framställningen ingående första 

lagfOrslaget i följande lydelse: 

LANDSKAPSLAG 
om Ålands polismyndighet 

(Ingressen lika som i framställningen). 

1 § 

Förvaltning 
(1 mom. lika som i lagutskottets betänkande). 

Polismyndighetens verksamhet bedrivs inom en ordnings-, en brottmåls- och en 

kansliavdelning. För verksamheten finns tre enheter, en i Mariehamn, en på landsbygden 

samt en i skärgården. Dessutom kan verksamhet utanför enheterna ordnas i den omfattning 

landskapsstyrelsen beslutar. I skärgårdskommunerna bör det finnas polisverksamhet året 

om. 
(3 mom. lika som i lagutskottets betänkande). 

2-13 §§ 

(Lika som i lagutskottets betänkande). 



Mariehamn den 21 september 1999 

Ordförande Bert Häggblom 

Sekreterare Lars Ingmar Johansson 



AVVIKANDE ÅSIKT 

Jag har vid behandlingen av föreliggande lagförslag om landskapslag om Ålands 

polismyndighet anfört att tjänsten som polismästare borde utses på viss tid om fem 

år. Mitt förslag har inte vunnit något understöd i utskottet. 

Jag anser att en tjänst som polismästare är en strategisk och viktig tjänst med tanke 

på den service samt grundtrygghet polisen skall stå för gentemot medborgarna. 

Med tanke på den organisation polisen utgör med många anställda och många 

olika funktioner krävs att organisationens ledare alltid är i samklang med tidens 

anda. Enligt min mening minskar en ledares krav på sig själv om man kan behålla 

en tjänst under tiotals år, utan prövning från arbetsgivarens sida. 

Mariehamn den 23 september 1999 


