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Hänvisning Ålands lagtings skrivelse
               6.6.2007, nr 188/2007.

Till Justitieministeriet

Ärende Utlåtande över landskapslag om ändring av landskapslagen om
grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård, antagen av
lagtinget 6.6.2007.

Landskapslagens huvudsakliga innehåll

Landskapslagen innehåller preciserade bestämmelser om avgifter
och ersättningar som uppbärs av den som inte är bosatt i landska-
pet. Preciseringen föranleds av att 12 § i den av lagtinget
19.1.2007 antagna landskapslagen om grunderna för avgifter till
Ålands hälso- och sjukvård genom republikens presidents beslut
30.3.2007 förordnades att förfalla, eftersom formuleringen inte upp-
fyllde grundlagens krav och därmed utgjorde en behörighets-
överskridning.

Lagstiftningsbehörigheten

Enligt 18 § 1 och 12 punkterna i självstyrelselagen har landskapet
lagstiftningsbehörighet i fråga om landskapets myndigheter samt
hälso- och sjukvård med vissa undantag som inte berörs av förelig-
gande landskapslag.

Enligt landskapslagen kan avgifter och ersättningar som uppbärs
av den som inte har hemort på Åland fastställas på andra grunder
än de som anges i landskapslagen om grunderna för avgifter till
Ålands hälso- och sjukvård, om inte något annat följer av interna-
tionella avtal som är bindande för landskapet. Vid fastställandet
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skall landskapslagen om grunderna för avgifter till landskapet (ÅFS
27/1993) tillämpas, dock så att avgiften för en tjänst får vara högst
lika stor som kostnaden för produktionen av tjänsten. Med anled-
ning härav konstateras att jämlikt 18 § 5 punkten i självstyrelsela-
gen har landskapet behörighet att lagstifta om grunderna för avgif-
ter som uppbärs inom landskapsförvaltningen. Bestämmelsen i
landskapslagens 12 § gäller skyldigheten att erlägga offentligrätts-
liga avgifter och för dessa avgifters del bör bestämmelserna i
grundlagens 80 § och självstyrelselagens 21 § följas, som förutsät-
ter 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 landska-
pets lagstiftningsbehörighet.

Närvarande  Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Olsson och
Mäenpää jämte suppleanten Lindholm.
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ordförande

Rainer Åkerblom
sekreterare


