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Till Justitieministeriet

Ärende

Utlåtande över landskapslag om ändring av 53 § räddningslagen
för landskapet Åland, antagen av lagtinget 19.1.2007.

Landskapslagarnas huvudsakliga innehåll
Räddningslagens bestämmelser om sotningsavgift preciseras. Preciseringen föranleds av att 53 § i den av lagtinget 22.3.2006 antagna räddningslagen för landskapet Åland genom republikens presidents beslut 29.6.2006 förordnades att förfalla (HD 6.6.2006), emedan paragrafen inte uppfyllde kravet på att landskapet i lag måste
reglera grunderna om avgifter till det allmänna.
Lagstiftningsbehörigheten
Enligt 18 § 1, 4 och 10 punkterna i självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om landskapsregeringen och under denna lydande myndigheter och inrättningar, kommunernas förvaltning samt natur- och miljövård. Landskapet tillkommer enligt
18 § 6 punkten i självstyrelselagen lagstiftningsbehörighet gällande
brand- och räddningsväsendet.
Enligt landskapslagen är den som äger eller innehar en byggnad
skyldig att erlägga sotningsavgift till den som utför sotningen. Sotningsavgiften skall fastställas så att den täcker de kostnader som
sotningen föranleder. I paragrafen berättigas landskapsregeringen
att besluta om närmare bestämmelser om hur sotningsavgiftens
storlek skall bestämmas. Med anledning härav konstateras att jämlikt 18 § 5 punkten i självstyrelselagen har landskapet behörighet
att lagstifta om grunderna för avgifter som uppbärs inom landskapsförvaltningen. Bestämmelserna i räddningslagens 53 § gäller
skyldigheten att erlägga offentligrättsliga avgifter och för dessa avPostadress:
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gifters del bör bestämmelserna i grundlagens 80 § och självstyrelselagens 21 § följas, som förutsätter att det genom lag utfärdas bestämmelser som berör grunderna för individens rättigheter och
skyldigheter. Dessutom förutsätter grundlagens 81 § att grunderna
för avgifterna anges i lag. Enligt Ålandsdelegationens uppfattning
uppfyller landskapslagen de krav som i den ovan beskrivna regleringen ställs på lagstiftningen om avgifter.
Ålandsdelegationens utlåtande
Ålandsdelegationen finner att landskapslagen faller under landskapets lagstiftningsbehörighet.
Närvarande

Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Olsson och Mäenpää samt
suppleanterna Lindholm och Strand.
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