
1(2) 
 

 
 

     
Kommunikationsministeriet Besöksadress Postadress Telefon www.lvm.fi 

 Södra Esplanaden 16 PB 31 0295 16001 förnamn.efternamn@lvm.fi 

 Helsingfors 00023 Statsrådet  kirjaamo@lvm.fi 

     

 

Ålands lagting 
Ålands landskapsregering 
 

Utkast till förordningar om genomförande av ämbetsverksreformen inom kommunikationsmi-
nisteriets förvaltningsområde 

 
Kommunikationsministeriet ber er vänligen avge ett utlåtande om särskilt 
följande utkast till förordningar: 
1. statsrådets förordning om Transport- och kommunikationsverket; 
2. statsrådets förordning om Trafikledsverket; 
3. statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om an-

vändningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan i landskapet 
Åland. 

 
Utkasten till förordningar hänför sig till den regeringsproposition som kom-
munikationsministeriet har berett om inrättande av Transport- och kommu-
nikationsverket, ändring av lagen om Trafikverket och vissa lagar som har 
samband med dem (RP 61/2018 rd), och som lämnades till riksdagen den 
3 maj 2018. I propositionen föreslås det att det stiftas en ny lag om Trans-
port- och kommunikationsverket och en lag om ändring av lagen om Trafik-
verket samt en lag om ett gemensamt införande av dessa två lagar, de s.k. 
ämbetsverkslagarna. Propositionen innehåller dessutom förslag till lagar 
om ändring av ungefär 90 andra lagar som har samband med reformen 
inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde. Genom dessa lagar 
ändras ämbetsverkens behörighet så att den motsvarar de uppgifter och 
de ansvarsområden som anges i de nya ämbetsverkslagarna. 
 
I den fortsatta beredningen av ämbetsverksreformen föreslås ändringar i 
alla de förordningar som har samband med genomförandet av reformen. 
Ändringarna gäller omkring 50 förordningar. 
 
I den fortsatta beredningen av förordningarna har man gjort de tekniska 
ändringar som ämbetsverksreformen kräver, utvärderat ändringar i sub-
stansen i förordningarna och bedömt behovet av att upphäva föråldrade 
förordningar. Utöver detta har man i förordningarna gjort nödvändiga änd-
ringar som har samband med regeringens propositioner med förslag till lag 
om ändring av landsvägslagen och till vissa lagar som har samband med 
den (RP 45/2018 rd) och till lag om ombildning av Trafikverkets trafikstyr-
nings- och trafikledningstjänster till aktiebolag och till vissa lagar som har 
samband med den (RP 34/2018 rd). I samband med ändringarna har de 
föråldrade hänvisningarna till tidigare ämbetsverk korrigerats (sjöfartsver-
ket, sjöfartsstyrelsen, vägverket, försäkringsinspektionen). 
 
Vi ber er lämna ert utlåtande per e-post till adressen virastouu-
distus@lvm.fi senast den 23 november 2018. 
 

 Begäran om utlåtande 
 

LVM/1298/03/2018 

   

   

 den 18 oktober 2018  
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Ytterligare uppgifter kan begäras av kommunikationsministeriet under 
adress virastouudistus@lvm.fi. 
 
 
Sanna Ruuskanen 
ställföreträdare till avdelningschef, enhetsdirektör 
 
 
Silja Ruokola, 
lagstiftningsdirektör 
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