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UTLÅTANDE OM UTKAST TILL REGERINGENS
PROPOSITION TILL RIKSDAGEN MED FÖRSLAG
TILL LAG OM ÄNDRING AV LAGEN OM
TRANSPORTSERVICE (KONTROLL AV
NEGATIVT TESTRESULTAT)
Kommunikationsministeriet har den 11.9.2020 skickat en begäran om
utlåtande till landskapsregeringen gällande utkast till regeringens
proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om
transportservice (kontroll av negativt testresultat).
Landskapsregeringen konstaterar att lagförslaget innehåller bestämmelser
om gränsöverskridande resande till Finland och hör till Finlands
lagstiftningsbehörighet enligt 27 § 2, 4, 13 och 14 punkterna i
självstyrelselagen (1991:71) för Åland.
Enligt 28 § 2 mom. i självstyrelselag (1991:71) för Åland ska i fråga om
lagar som har särskild betydelse för landskapet utlåtande inhämtas av
landskapet innan lagen stiftas. Landskapsregeringen har inte getts
möjlighet att avge utlåtande angående hela propositionen eftersom bara
avsnitten om propositionens huvudsakliga innehåll, 4.1 De viktigaste
förslagen och lagförslaget har översatts till svenska. Landskapsregerinens
utlåtande omfattar därmed inte propositionens övriga delar, som till
exempel detaljmotiven. Avsakanden av propositionen på svenska i sin
helhet medför även att landskapsregeringen svårligen kan bilda sig en
heltäckande uppfattning i ärendet och ge alla för Åland eventuella
relevanta synpunkter.
Landskapsregeringen bedömer däremot att lagförslaget inte tillräckligt
tydligt reglerar leverantörernas av transporttjänster ansvar. Det saknas till
exempel reglering om hur långt leverantörernas utredningsansvar sträcker
sig. Enligt förslaget har leverantörerna rätt att använda passagerarens
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bokningsuppgifter för att genomföra kontrollen, men det saknas
reglering om bokningsuppgifterna utgör otillräckligt underlag för
kontrollen.
Liknande oklarheter i regleringen av leverantörernas ansvar föreligger
vad gäller de kategorier av passagerare som föreslås vara undantagna
från skyldigheten att ha med sig ett sådant intyg som avses i
propositionen. Landskapsregeringen bedömer att den praktiska
genomförbarheten för leverantörerna att hantera vilka
passagerarkategorier som inte är skyldiga att uppvisa ett negativt
testresultat är oklar. Sammantaget anser landskapsregeringen att det är
nödvändigt att skyldigheterna för leverantörerna klargörs.
Landskapsregeringen konstaterar att avsikten är att genom förordning av
statsrådet utfärda närmare bestämmelser om formen för, språket och
innehållet i det intyg som avses i propositionen samt ge närmare
bestämmelser om hur intyget ska visas upp. Landskapsregeringen betonar
vikten av att de närmare bestämmelser som avses utformas på sådant sätt
att de i praktiken inte medför att passagerare som har negativt testresultat
nekas tillträde på grund av nationella skillnader i testförfarandet.
I propositionen föreskrivs också om skyldigheten för en passagerare att
före resan skaffa ett intyg över negativt testresultat för den smittsamma
sjukdomen. Det är inte helt klart vad som menas med före resan i detta
sammanhang. Uppstår skyldigheten i det land från vilket passageraren
har börjat sin resa från början eller det land från vilket passageraren
anländer till Finland? Om passageraren reser via flera så kallade
transitländer, vilka har relevans vid bedömningen? Om och hur är
vistelsetiden i transitländerna relevant? Landskapsregeringen betonar att
de flesta gränsöverskridande resor till Åland sker från och via Sverige
och att ovanstående frågeställningar har stor betydelse för Åland.
Landskapsregeringen noterar att tillgång till testning varierar stort mellan
och inom länder. Testning av symptomfria till exempel för ändamålet att
utfärda ett intyg om negativt test inför resa ingår inte nödvändigtvis i den
offentliga sjukvårdens uppdrag och kan behöva finansieras privat. Detta
är situationen i flera svenska regioner. Även intyget i sig kan innebära en
extra kostnad. Det finns därför risk för ojämlik tillgång till intyg över
negativt test.
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