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Enligt sändlista

Begäran om utlåtande
Begäran om utlåtande; utkast till regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i
kraft av Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid
fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang samt med förslag till lag om ändring av 20 § i lagen om
sammankomster

Inrikesministeriet ber om ert utlåtande om regeringens proposition med
regeringens förslag till lag om godkännande och sättande i kraft av
Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och
service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang (CETS nr 218) och till
lag om ändring av lagen om sammankomster.
Inrikesministeriet tillsatte den 1 juni 2016 ett projekt för att sätta
konventionen i kraft nationellt. Finland undertecknade konventionen den 21
december 2017. Bestämmelserna i konventionen stämmer delvis överens med
rådets beslut av den 24 maj 2002 om säkerhet i samband med fotbollsmatcher
med en internationell dimension. Av denna anledning godkändes den 9 april
2019 ett beslut av Europeiska unionens råd som bemyndigade
medlemsstaterna att bli parter i konventionen till vissa delar som anges i
rådets beslut.
Konventionens syfte är att förbättra åskådarnas säkerhet genom att beakta de
erfarenheter och den goda praxis man fått i anknytning till ordnande av och
säkerheten vid idrottsevenemang sedan Europarådets konvention från 1985
om läktarvåld och olämpligt uppträdande vid idrottsevenemang och i
synnerhet vid fotbollsmatcher (CETS nr 120) trädde i kraft. Målet omfattar i
större utsträckning än 1985 års konvention delaktighet av alla i
idrottsevenemang berörda aktörer när det gäller att skapa en trygg miljö vid
fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang. Avsikten är också att till lagen
om sammankomster foga en bestämmelse enligt vilken vissa bestämmelser i
konventionen om beredskaps- och krisplanering ska beaktas i samband med
de tillställningar som avses i konventionen.
Vi ber er lämna in ert utlåtande senast den 5.2.2021 elektroniskt i Word- eller
pdf-format till inrikesministeriets registratorskontor samt till polisavdelningen,
på adresserna kirjaamo@intermin.fi och
lainsaadantoyksikko_poliisiosasto@intermin.fi. Vi ber er ange
inrikesministeriets diarienummer SMDno-2 016-366 som referens i
utlåtandet. Utlåtandet behöver inte skickas separat per post.
Remissinstanserna ombeds lämna sitt utlåtande inom utsatt tid.
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Denna begäran om utlåtande har endast sänts elektroniskt. Även andra än de
som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden om utkastet.
Propositionsutkastet, de utlåtanden som kommit in och en sammanfattning av
utlåtandena publiceras på statsrådets projektsida valtioneuvosto.fi/hankkeet
under beteckningen https://intermin.fi/sv/projekt-ochlagberedning/projektsida?tunnus=SM024:00/2016, där remissinstanserna har
tillgång till dem.
Ytterligare upplysningar ges vid behov av konsultative tjänstemannen Jouko
Huhtamäki (jouko.huhtamaki@intermin.fi).

Avdelningschef

Kauko Aaltomaa

Konsultative tjänstemannen

Jouko Huhtamäki

Handlingen har undertecknats elektroniskt i dokumenthanterinssystemet.
Inrikesministeriet den 21.12.2020 kl. 17:04. Registratorskontoret kan verifiera
underteckningen.
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Inrikesministeriets ledning
Inrikesministeriets enhet för rättsligt stöd vid ministeriets förvaltnings- och
utvecklingsavdelning
Inrikesministeriets kommunikationsenhet
Inrikesministeriets polisavdelning
Rådet för bedömning av lagstiftningen

