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Till Justitieministeriet

Ärende
Justitieministeriet har i enlighet med 32 § i självstyrelselagen inbegärt Ålandsdelegationens utlåtande över ett utkast till en förordning om vissa förvaltningsuppgifter
inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland. Den föreslagna förordningen, som
ersätter den gällande förordningen (FFS 803/2005, ÅFS 64/2005), föranleds av
den s.k. regionförvaltningsreformen (RP 59/2009 rd). Några ändringar i sak görs
inte. Ålands landskapsregering har samtyckt till överenskommelseförordningen.
Överenskommelseförordningens innehåll
Enligt utkastet till förordning ankommer det på Ålands landskapsregering att sköta
de uppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland, som enligt i landskapet
gällande rikslagstiftning ankommer på regionförvaltningsverken. Beträffande de
myndigheter som skall sköta uppgifter gällande beredskap för undantagsförhållanden ingår i utkastet en hänvisning till en annan överenskommelseförordning. Kostnaderna för i förordningen avsedda uppgifter skall erläggas av riket enligt vad social- och hälsovårdsministeriet och Ålands landskapsregering avtalar.
Lagstiftningsbehörigheten
Enligt 18 § 12 punkten i självstyrelselagen hör förutom eldbegängelse hälso- och
sjukvård, med de undantag som nämns i 27 § 24, 29 och 30 punkterna, till landskapets lagstiftningsbehörighet. De nämnda undantagen gäller administrativa ingrepp i den personliga friheten, smittsamma sjukdomar hos människor, kastrering
och sterilisering, avbrytande av havandeskap, konstbefruktning, rättsmedicinska
undersökningar, behörigheten att vara verksam inom hälso- och sjukvården, apoteksväsendet, mediciner och produkter av läkemedelstyp, narkotiska ämnen samt
framställning av gifter och fastställande av deras användningsändamål. Beträffande
förvaltningsbehörigheten anges i 30 § 8 punkten i självstyrelselagen att de uppgifter som enligt lagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos människor och husdjur och lagstiftningen om förebyggande av införsel till landet av växtförstörare samt lagstiftning om framställning och användning av gifter ankommer på
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en riksmyndighet, skall i landskapet skötas av landskapsregeringen eller av någon
annan i landskapslag bestämd myndighet.
Med anledning härav är de förvaltningsärenden som ankommer på rikets myndigheter inom hälso- och sjukvården i landskapet begränsade.
Enligt 27 § 28 och 34 punkterna i självstyrelselagen hör bl.a. befolkningsskyddet
och beredskap inför undantagsförhållanden till rikets behörighet. Detta har beaktats i överenskommelseförordningens 1 § 2 mom., enligt vilket bestämmelser om
vilka myndigheter som skall sköta de uppgifter som gäller beredskap för undantagsförhållanden finns i republikens presidents förordning om skötseln i landskapet
Åland av förberedande uppgifter för undantagsförhållanden (FFS 900/2000, ÅFS
80/2000).
Finansieringen
Förordningsutkastet innehåller även bestämmelser om fördelningen av kostnadsansvaret. Självstyrelselagen utgår från att kostnadsansvaret för förvaltningsuppgifter följer lagstiftningsbehörigheten. Vid överförandet av förvaltningsuppgifter genom
överenskommelseförordning har den mottagande parten ansetts åta sig finansieringen om inte annat föreskrivs. Kostnadsfrågan kan lösas t.ex. så att den särskilt
anges i förordning eller i vissa fall genom separata avtal mellan behörig riks- och
landskapsmyndighet.
Enligt 2 § i den föreslagna förordningen svarar riket för kostnaderna för de uppgifter som förordningen avser enligt vad social- och hälsovårdsministeriet och Ålands
landskapsregering avtalar. Enligt Ålandsdelegationen kan inom ramen för en överenskommelseförordning avtalas om kostnader på nu föreslaget sätt. Kostnaderna
för rättsmedicinska undersökningar ska betalas av Statens ämbetsverk på Åland.
Ålandsdelegationens slutsats
Ålandsdelegationen ser för egen del inga hinder för att förslaget till överenskommelseförordning i föreliggande form sätts i kraft. Av handlingarna i ärendet framgår
att förslaget utarbetats i samarbete mellan berörda riks- och landskapsmyndigheter.
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