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Hänvisning Ålands lagtings skrivelser
               5.12.2007, nris 404-405/2007.

Till Justitieministeriet

Ärende Utlåtande över följande av lagtinget 5.12.2007 antagna land-
skapslagar:

1. Landskapslag om ändring av landskapslagen om studiestöd,
2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om läroavtalsut-

bildning.

Ålandsdelegationen avger i det följande ett gemensamt utlåtande
över ovan nämnda landskapslagar.

Landskapslagarnas huvudsakliga innehåll

Landskapslagstiftningen innebär en höjning av studiepenningens
belopp och minimibeloppet för vuxenstudiepenningen. Samtidigt
revideras de studiesociala förmånerna för läroavtalsutbildningen. I
landskapslagarna intas även bestämmelser om indexjusteringar av
beloppen.

Lagstiftningsbehörigheten

Landskapet tillkommer enligt 18 § 1, 13, 14 och 23 punkterna i
självstyrelselagen lagstiftningsbehörighet i fråga om landskapsre-
geringen och under denna lydande myndigheter och inrättningar,
socialvård, undervisning och studiesociala förmåner.

Enligt självstyrelselagens 27 § 1 punkt tillkommer lagstiftningsbe-
hörigheten i fråga om de i 2 kap. i grundlagen reglerade grund-
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läggande fri- och rättigheterna riket. Jämlikt grundlagens 16 § 2
mom. skall det allmänna säkerställa lika möjligheter för var och en
att oavsett medellöshet enligt sin förmåga och sina särskilda behov
få även annan än grundläggande utbildning samt utveckla sig själv.
Bestämmelser om detta skall utfärdas i lag. I landskapslagarna har
intagits bestämmelser som syftar till att möjliggöra detta. I landska-
pets behörighet ingår att besluta om villkoren för erhållande av stu-
diestöd och studiesociala förmåner, samt om indexjusteringar av
beloppen för dessa.

Enligt ikraftträdelsebestämmelsen i landskapslagen om ändring av
landskapslagen om studiestöd får beslut om studiestöd enligt lagen
fattas före lagens ikraftträdande. På motsvarande sätt stadgas i
landskapslagen om ändring av landskapslagen om läroavtalsut-
bildning att beslut om stöd för teoristudiedagar enligt lagen får
fattas före lagens ikraftträdande. Ändringen av landskapslagen om
studiestöd skall träda i kraft 1.8.2008 och tillämpas på studiestöd
för studier som sker efter 31.7.2008, medan ändringen av land-
skapslagen om läroavtalsutbildning skall träda i kraft 1.1.2009 och
tillämpas på stöd för teoristudiedagar som sker efter 31.12.2008.
Med anledning av ovanstående är det uppenbart att det inte är möj-
ligt att erlägga ovan avsedda stöd före republikens president utövat
i självstyrelselagens 19 § avsedd lagstiftningskontroll. Med anled-
ning härav utgör nämnda ikraftträdelsebestämmelser inte behörig-
hetsöverskridningar.

Ålandsdelegationens utlåtande

Ålandsdelegationen finner att landskapslagarna faller inom land-
skapets lagstiftningsbehörighet.

Närvarande  Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Lampi, Mäenpää
och Olsson.

På Ålandsdelegationens vägnar:

Peter Lindbäck
ordförande
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Rainer Åkerblom
sekreterare


