ÅLANDSDELEGATIONEN

Diarienr D 10 18 05 3

Helsingfors/Mariehamn 18.7.2018
Nr 24/18
Hänvisning Justitieministeriets skrivelse
11.6.2018, StR 2983/2018.

Till Justitieministeriet

Ärende
Justitieministeriet inbegär Ålandsdelegationens utlåtande över ett utkast av
11.6.2018 till en regeringsproposition med förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland. Justitieministeriet har samtidigt inbegärt ett utlåtande av
Ålands landskapsregering.
Förslagets bakgrund och innehåll
Enligt 2 § 2 mom. i lagen om konsumentrådgivning (FFS 800/2008) ska konsumentrådgivningen skötas av magistraterna. Genom förordning av finansministeriet kan det
föreskrivas att konsumentrådgivningen ska skötas av vissa magistrater, med undantag av landskapet Åland, om detta är ändamålsenligt med tanke på organiseringen
av tjänsterna och att den regionala tillgången på tjänsterna inte äventyras.
Av justitieministeriets skrivelse framgår att avsikten är att konsumentrådgivningsuppgifterna i riket ska överföras från magistraterna till Konkurrens- och konsumentverket
fr.o.m. 1.1.2019.
Enligt 30 § 11 punkten i självstyrelselagen ska de uppgifter som enligt lagstiftningen
om konsumentrådgivning ankommer på magistraterna i landskapet skötas av landskapsmyndigheterna i enlighet med avtal mellan landskapet och staten. Denna verksamhet regleras närmare i en överenskommelseförordning.
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Eftersom konsumentrådgivningsuppgifterna i riket ska överföras från magistraterna
till Konkurrens- och konsumentverket föreligger ett behov av att ändra 30 § 11 punkten i självstyrelselagen. I utkastet till proposition föreslås att lagrummet ändras så att
de uppgifter som enligt lagstiftningen om konsumentrådgivning ankommer på Konkurrens- och konsumentverket i landskapet Åland ska skötas av landskapsmyndigheterna i enlighet med avtal mellan landskapet och staten.
Lagstiftningsbehörigheten
Enligt 27 § 3 och 10 punkterna i självstyrelselagen har riket lagstiftningsbehörighet i
fråga om statsmyndigheternas organisation och verksamhet samt konsumentskydd.
Ålandsdelegationens utlåtande
Ålandsdelegationen konstaterar att den föreslagna ändringen föranleds av en ändring
i rikslagstiftningen. Ålandsdelegationen har för egen del inget att anmärka mot den
föreslagna ändringen av självstyrelselagen, som bör ske på det sätt som 69 § 1 mom.
i självstyrelselagen för Åland föreskriver. Den föreslagna ändringen föranleder även
ändringar i gällande överenskommelseförordning om skötseln på Åland av uppgifter
som gäller konsumentrådgivning. Vid avgivande av detta utlåtande har Ålandsdelegationen inte kännedom om hur Ålands landskapsregering förhåller sig till lagändringen, eftersom det inte framgår av handlingarna i ärendet.
Närvarande
Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Lampi, Mäenpää och Pellonpää.
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