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I enlighet med lagtingets beslut1 ändras 1 §
1 mom., 10 § 3 mom., 22 § 2 mom. och 25 §
landskapslagen (2010:28) om ordningsvakter
som följer:
1§
Tillämpningsområde
I denna lag bestäms om de skyldigheter och
befogenheter som den som med stöd av landskapslagen (2010:30) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om sammankomster,
ordningslagen (2010:23) för landskapet Åland
eller landskapsförordningen (1996:49) om inkvarterings- och trakteringsverksamhet har
utsetts att övervaka ordning och säkerhet (ordningsvakt) har i sitt uppdrag samt om hur en
sådan person ska godkännas för uppdraget,
till den del något annat inte bestäms i nämnda
lagar eller i någon annan lag.
------------------------------------

1

Lr LF nr 3/2012-2013
LKU bet. nr 6/2012-2013

10 §
Användning av maktmedel
-----------------------------------När en ordningsvakt bistår polisen gäller
dessutom vad som i 2 kap. 17 § polislagen
(2013:87) för Åland bestäms om rätten för en
person som tillfälligt bistår en polisman att
använda maktmedel.
-----------------------------------22 §
Tillfälligt återkallande av godkännande som
ordningsvakt
-----------------------------------Om ett godkännande som ordningsvakt har
återkallats eller om det finns förutsättningar
att tillfälligt återkalla ett godkännande, kan
en polisman omhänderta ordningsvaktskortet
för att överlämna det till en polisman som hör
till befälet. Den polisman som hör till befälet
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ska inom 14 dagar besluta om godkännandet
ska återkallas tillfälligt. En polisman kan omhänderta ett ordningsvaktskort även då godkännandet som ordningsvakt har återkallats.
Trots vad som föreskrivs i 8 kap. 31 § i tvångsmedelslagen (FFS 806/2010) kan kroppsvisitation förrättas för omhändertagande av ett
ordningsvaktskort.
------------------------------------

25 §
Polisundersökning
I ett ärende som gäller återkallande av ett
godkännande som meddelats med stöd av denna
lag kan vid behov verkställas sådan polisundersökning som avses i 6 kap. i polislagen för Åland.
_________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
_________
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