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Hänvisning Ålands lagtings skrivelse
               16.1.2008, nr 11/2008.

Till Justitieministeriet

Ärende Utlåtande över landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om
tillämpning i landskapet Åland om offentlig upphandling, antagen
av lagtinget 16.1.2008.

Landskapslagens huvudsakliga innehåll

Landskapslagen innehåller en delegeringsbestämmelse. Bestäm-
melsen föranleds av att 3 § 1 mom. i den av lagtinget 11.4.2007 an-
tagna landskapslagen om ändring av landskapslagen angående
tillämpning i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling
genom republikens presidents beslut 27.7.2007 förordnades att för-
falla eftersom momentet utgjorde en behörighetsöverskridning.

Lagstiftningsbehörigheten

Enligt 18 § 1 och 4 punkterna i självstyrelselagen har landskapet
lagstiftningsbehörighet i fråga om landskapsregeringen och under
denna lydande myndigheter och inrättningar samt kommunernas
förvaltning. Högsta domstolen har i utlåtande 2.7.2007 beskrivit
behörighetsfördelningen gällande rättsområdet offentlig upphand-
ling. Eftersom den av lagtinget 11.4.2007 antagna landskapslagen
nu kompletteras med en delegeringsbestämmelse uttalar sig
Ålandsdelegationen i det följande endast om nämnda bestämmel-
se.

Enligt 21 § 1 mom. i självstyrelselagen kan landskapsregeringen
med stöd av ett bemyndigande i landskapslag utfärda landskaps-
förordningar i angelägenheter som hör till landskapets behörighet.
Det stadgas emellertid också att genom landskapslag skall utfärdas
bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyldig-
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heter samt om frågor som enligt grundlagen eller självstyrelselagen
i övrigt hör till området för lag. Denna begränsning motsvarar be-
gränsningen i 80 § i Finlands grundlag. Detta innebär att det tydligt
skall framgå hur normgivningsmakten delegeras och vilka områden
och vilka angelägenheter delegeringen gäller. Om delegeringen av
normgivningsmakten inte fyller de krav som ställs i grundlagen, står
den i strid med 27 § 1 punkten i självstyrelselagen som hänför av-
vikelse från grundlag till rikets behörighet. I så fall utgör ett delege-
ringsstadgande en behörighetsöverskridning.

I utlåtandet 2.7.2007 fann högsta domstolen att delegeringsstad-
gandet i 3 § 1 mom. i den av lagtinget 11.4.2007 antagna land-
skapslagen utgjorde en behörighetsöverskridning. Enligt sin orda-
lydelse var delegeringsstadgandet vagt till den del det inte framgick
att delegeringen av normgivningsmakten skulle ske genom en för-
ordning. Tillämpningsområdet för bemyndigandet var inte heller
exakt avgränsat. Ordalydelsen uteslöt därför inte ett sådant beslut
av landskapsregeringen som enligt 80 § i grundlagen skall genom-
föras i form av en förordning.

I föreliggande landskapslag anges uttryckligen att delegeringen av
lagstiftningsmakten skall utövas genom en landskapsförordning.
Delegeringen gäller därtill endast angelägenheter som kan regleras
på en lägre nivå än lag. Enligt Ålandsdelegationens uppfattning
uppfyller föreliggande delegeringsbestämmelse förutsättningarna i
grundlagens 80 § och självstyrelselagens 21 § 1 mom.

Ålandsdelegationens utlåtande

Ålandsdelegationen finner att landskapslagen faller inom landska-
pets lagstiftningsbehörighet.

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

På Ålandsdelegationens vägnar:

Peter Lindbäck
ordförande
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Rainer Åkerblom
sekreterare


