Sammandrag från ESK-s årsstämma 16-17 juni 2017 på Nargö.
Översättning till svenska av rapport sänt av Jana Stahl den 11 juli.
Detta år var det större bredd på teman som behandlades av framträdare på stämman och de
berörde projektet Smart Islands och i generell bemärkelse rikets skydd samt
kyrkoförsamlingar på öarna.
Alltjämt är de teman som mera direkt berör öarnas samfälligheter viktiga.
De viktigaste var:
- Ändring och ikraftträdandet av Lagen för småöar med bofast befolkning (PVS).
Lagen för småöar med bofast befolkning har inrikesministeriet försökt ändra under de senaste
åren. Den första versionen tillfredsställde inte ESK och saken togs upp till ny diskussion i
början av detta år i samarbete med ESK. Det andra ändringsförslaget var bättre, men en del
viktiga detaljer var fortfarande olösta. Under sommarens förlopp har ESK upprepade gånger
förklarat sina ståndpunkter till ministerierna och en del lagföreskrifter har blivit bättre. I slutet
på förra året skickades en gemensam hänvändelse till Riksförsamlingen (Riksdagen) att få tre
öar inräknade bland öarna med bofast befolkning och i början av detta år förberedda man ett
brev till justitiekanslern. Ändringsförslaget av PVS har varit uppe på föredragning i
Riksförsamlingen två gånger varav den senaste den 31 maj. Justitiekanslern förklarar i sitt
brev av den 20 juni, att han är medveten om de tre öarnas (Nargö, Aegna och Lilla Rågö)
bekymmer och fastställer, att beslut kan endast fattas av Riksförsamlingen. Justitiekanslern
skall i höst påminna Riksförsamlingen om frågan för nämnda öar och beslutar därefter det
fortsatta agerandet.
- Transportordningen på öarna.
Ändringen i PVS kommer att förenkla fordonsbesiktningen på öarna, besiktningen kommer
att ske i förenklad form och kraven som ställs på fordonen blir inte så stränga. I den frågan
kom man till gemensam uppfattning. Samtidigt har polisämbetet tagit sig för att bestraffa
transport med traktorer på Pramgli (Wrangö) och försöker skärpa kraven vid persontransport
med traktor (skyddsräckens höjd, m.m.) Vi finner att kraven för sådan transport bör beskrivas,
men i likhet med övrig besiktning av liknande fordon borde kraven inte vara alltför stränga.
Likaså bör ESK motsätta sig försöken att helt förbjuda den sortens transport, för på många
ställen är detta den enda tänkbara formen för transport på småöar och en egenhet för dessa öar
som inte bör avskaffas.
- Fiskefänget på småöar med exempel från Piirisaare.
På Piirisaare är det tillåtet för fiskare att fånga fisk endast 1 månad per år och bara en viss
sorts fisk och kraven från fiskeri inspektorerna är absurda. Piirisaare har försökt hitta lösning i
samarbete med Fiskeriministeriet men hittills utan resultat. Fiskare på Rågöarna får fånga fisk
på laglig väg med tre fiskenät, efter det att här nämnda tre öar i laglig bemärkelse blivit
införda i Lagen för småöar med bofast befolkning Vi inväntar hösten.
Vad beträffar förvaltningsreformen har vissa kommuner och städer överklagat statens beslut
och rättsinstanserna lär inte komma till beslut innan höstens lokalval, vilket betyder, att valen
i dessa fall kommer att äga rum inom förutvarande gränser och när domstolsbeslut väl fattats
och de verkliga gränserna för storkommunerna är klarlagda, anordnas i dessa kommuner nya
val. Allt detta är en enda röra. Vi kommer åter att få invänta hösten, vad årets slut för med sig
angående sammanslagningen av Padise, Vasalemma, Keila kommuner och Paldiski stad

Den 15 juli har jag bjudit in ESK-s ordförande Leo Filippov och ledamoten i Paldiski
stadsfullmäktige samt ordföranden för Paldiski stads företagarförening Jaanus Saat att komma
till öarna för att diskutera vad det är som i lagen, i ämbetsmännens ignorans eller annat som
hindrar för att få samhällighetens liv och leverne ordnat på bästa möjliga sätt. Jag kommer
själv att leda diskussionen och jag skall föra minnesanteckningar över vad som sägs och jag
har också förslag på hur man i framtiden förbättrar informationen mellan öarnas
samfälligheter, ESK, Kulturförvaltningen och de lokala självstyrelserna. Likaså försöker vi
med Leo tänka ut, hur garantera bättre aktiveringsmöjligheter för de estlandssvenska
samfälligheterna och göra kulturarvet mera synligt. Vi har redan några idér.
Sammanställt i Tallinn 11 juli, Jana Stahl.

P.S.
De 17 augusti, alltså efter ESK mötet som ovan har refererats av Jana, tog regeringen
beslut om, att Lagen för småöar m ed bofast befolkning, PVS, skall ändras så, att den
omfattar också Lilla Rågö, Nargö och Aegna. Ändringarna i lagen träder i kraft från 1
januari 2018 och senast den 1 februari skall regeringen ha sammanställt förteckningen
över de öar som lagen omfattar
Arnold Lindgren

