ÅLANDSDELEGATIONEN

Diarienr D 10 09 01 29
D 10 09 01 30
D 10 09 01 31
D 10 09 01 32

Helsingfors/Mariehamn 17.2.2010
Nr 12/10
Hänvisning Ålands lagtings skrivelser
21.12.2009, nris 198, 200,
202 och 204/2009.

Till Justitieministeriet

Ärende

Utlåtande över följande av lagtinget 21.12.2009 antagna landskapslagar:
1. Landskapslag om ändring av 8 § landskapslagen om Ålands miljöoch hälsoskyddsmyndighet,
2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om motorfordonsbyrån,
3. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om diskrimineringsombudsmannen,
4. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om Datainspektionen.
Ålandsdelegationen avger i det följande ett gemensamt utlåtande
över ovan nämnda landskapslagar.

Landskapslagarnas huvudsakliga innehåll
Landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kompletteras med en bestämmelse om att beslut om permittering ska
fattas av landskapsregeringen. Enligt den reviderade 11 § i landskapslagen om motorfordonsbyrån ska beslut i fråga om tjänst vid
motorfordonsbyrån i enlighet med tjänstemannalagen för landskapet Åland handläggas av landskapsregeringen. Landskapslagen
om diskrimineringsombudsmannen ändras så att det anges att
diskrimineringsombudsmannen, som är en oberoende myndighet,
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är administrativt underställd landskapsregeringen. Beslut i fråga om
tjänsten som diskrimineringsombudsman samt förflyttning och omplacering av diskrimineringsombudsmannen ska handläggas av
landskapsregeringen. I landskapslagen om Datainspektionen intas
bestämmelser om att beslut i fråga om tjänsten som chef för Datainspektionen ska handläggas av landskapsregeringen. Sist nämnda landskapslag kompletteras även med bestämmelser om förflyttning, omplacering och permittering av tjänstemän.
Lagstiftningsbehörigheten
Enligt 18 § 1 och 2 punkterna i självstyrelselagen har landskapet
lagstiftningsbehörighet i fråga om landskapsregeringen och under
denna lydande myndigheter och inrättningar, landskapets tjänstemän, tjänstekollektivavtal för landskapets anställda och disciplinär
bestraffning av landskapets tjänstemän.
Genom landskapslagen om förhindrande av diskriminering i landskapet Åland (ÅFS 66/2005) genomfördes rådets direktiv
2000/43/EG om genomförande av principen av likabehandling av
personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (nedan diskrimineringsdirektivet) samt rådets direktiv 2000/78/EG om inrättande av
en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (nedan direktivet om
likabehandling) i landskapet Åland. Artikel 13.1. i diskrimineringsdirektivet förutsätter att medlemsstaterna utser ett eller flera organ
för främjande av likabehandling av alla personer utan åtskillnad på
grund av ras eller etniskt ursprung. Dessa organ får utgöra en del
av de organ som på nationell nivå har till uppgift att tillvarata de
mänskliga rättigheterna eller att ta tillvara enskildas rättigheter. Enligt nämnda artikel ska medlemsstaterna säkerställa att behörigheten för dessa organ bl.a. omfattar att på ett oberoende sätt bistå
personer som utsatts för diskriminering genom att driva klagomål
om diskriminering. I enlighet härmed stadgas i 2 § 1 mom. i landskapslagen om diskrimineringsombudsmannen att diskrimineringsombudsmannen är en oberoende myndighet med landskapet Åland
som huvudman. Trots de nya stadgandena i nämnda 2 § om att
diskrimineringsombudsmannen är administrativt underställd landskapsregeringen och att beslut om förflyttning och omplacering av
diskrimineringsombudsmannen fattas av landskapsregeringen, bör
myndigheten anses kunna utöva sina uppgifter på ett oberoende
sätt, (Jfr. Ålandsdelegationens utlåtande 14.6.2007 angående bl.a.
landskapslag om Datainspektionen). Hinder för intagande av
nämnda bestämmelser i landskapslagarna föreligger enligt Ålandsdelegationens uppfattning inte.
Ålandsdelegationens utlåtande
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Ålandsdelegationen har med beaktande av självstyrelselagens
stadganden funnit att hinder för ikraftträdande av landskapslagarna
inte föreligger.
Närvarande

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

På Ålandsdelegationens vägnar:

Peter Lindbäck
ordförande

Rainer Åkerbom
sekreterare

