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BEGÄRAN OM UTLATANnE ANGÅENDE EURO
PARÅDETS KONVENTION OM LÄKTARSÄKERHET 

Alands landskapsregering har beretts tillflUle att inkomma med ett utlåtande 
gällande Europarådets konvention om läktarsäkerhet. Konventionen antogs 
den 4 maj 2016 och ersätter Europarådets konvention nr 120 från 1985 som är 
i kraft i Finland genom förordning 911987. 

Inrikesministeriet begär Alands landskapsregerings utlåtande om konvention
en och om ändamålsenligheten med undertecknandet av den samt bedömning 
om konventionen innehåller frågor som enligt självstyrelselagen tillhör 
Aländsk lagstiftningsbehörighet. 

Landskapsregeringen ser positivt på undertecknandet av konventionen. Den 
innebär ett bra instrument för förebyggandet av läktarvåld och främjande av 
trygghet och säkerhet i samband med fotbollsmatcher och andra idrottsevene
mango 

Enligt Självstyrelselagen f6r Aland 18 § 6 p. tillhör allmän ordning och säker
het landskapets lagstiftningsbehörighet. Europarådets konvention om läktarsä
kerhet berör allmän ordning och säkerhet och kan således sägas vara åländsk 
behörighet. 

Enligt 59 § självstyrelselagen f6r Aland ska lagtinget ge sitt samtycke tili in
temationeIla fördrag eiler annan intemationell förpliktelse som Finland ingår 
om fördraget innehåller sådana bestämmelser som omfattas av landskapets 
lagstiftningsbehörighet. Således ska lagtingets bifall inhämtas före tilläggspro
tokollet tili europeiska stadgan om lokalt självstyre kan träda i kraft i land
skapet. 

Landskapsregeringen konstaterar att konventionen inte innehåller bestämmel
ser som står i strid med självstyrelselagen eiler annan landskapslagstiftning. 
Genomförandet av konventionen i landskapet kan komma att föranleda 
lagändringar. 

Landskapsregeringen förbehåller sig rätten att återkomma med kommentarer i 
ärendet om anledning tili detta konstateras i ett senare skede. 
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