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                       20.11.2009, nr 30/08/2009.

Till Justitieministeriet

Ärende

Justitieministeriet har i enlighet med 32 § i självstyrelselagen inbegärt Ålandsdele-
gationens utlåtande över ett förslag till en överenskommelseförordning om skötseln
i landskapet Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning. Ålands land-
skapsregering har samtyckt till överenskommelseförordningen.

Bakgrund

Överenskommelseförordningen föranleds av den ändring av 30 § 11 punkten i
självstyrelselagen, som är avsedd att träda i kraft 1.1.2010 (RP 69/2009 rd). Enligt
den gällande ordalydelsen av nämnda punkt ska de uppgifter som enligt lagstift-
ningen om konsumentrådgivning ankommer på kommunerna i landskapet skötas av
landskapsmyndigheterna i enlighet med avtal mellan landskapet och kommunerna.
Enligt den ändrade ordalydelsen av 30 § 11 punkten ska de uppgifter som enligt
lagstiftningen om konsumentrådgivning ankommer på magistraterna, i landskapet
skötas av landskapsmyndigheterna i enlighet med avtal mellan landskapet och sta-
ten. Lagändringen föranleddes av 2 § 2 mom. i lagen om konsumentrådgivning
(FFS 800/2008), enligt vilken konsumentrådgivningen ska skötas av magistraterna.
Genom nämnda lagrum överfördes konsumentrådgivningsuppgifterna från kommu-
nerna till staten.

Överenskommelseförordningens innehåll

Förslagets 1 § anger att Ålands landskapsregering ska svara för de konsumentråd-
givningsuppgifter som enligt 30 § 11 punkten i självstyrelselagen ankommer på
landskapsmyndigheterna. Enligt 2 § ankommer det på riket att svara för utgifter och
kostnader som landskapsregeringen har på grund av de uppgifter som överens-
kommelseförordningen avser. Landskapsregeringen och finansministeriet förutsätts
närmare avtala om kostnadsersättningarna.
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Lagstiftningsbehörigheten

Enligt 27 § 10 punkten i självstyrelselagen har riket lagstiftningsbehörighet bl.a. i
fråga om konsumentskydd. Lagstiftningsbehörigheten i fråga om landskapsreger-
ingen och under denna lydande myndigheter och inrättningar tillkommer landskapet
enligt 18 § 1 punkten i självstyrelselagen.

Finansieringen

Förordningsutkastet innehåller bestämmelser om fördelningen av kostnadsansva-
ret. Självstyrelselagen utgår från att kostnadsansvaret följer lagstiftnings- respekti-
ve förvaltningsbehörigheten. Kostnadsfrågan kan, såsom i detta fall, regleras i en
överenskommelseförordning.

Ålandsdelegationens slutsats

Enligt 32 § 1 mom. i självstyrelselagen kan genom en överenskommelseförordning
uppgifter som hör till riksförvaltningen för viss tid eller tillsvidare överföras på en
landskapsmyndighet eller uppgifter som hör till landskapsförvaltningen överföras
på en riksmyndighet. Ålandsdelegationen har ovan konstaterat att ifrågavarande
konsumentrådgivningsuppgifter genom självstyrelselagens 30 § 11 punkt överförts
till landskapsmyndigheterna. Enligt Ålandsdelegationens uppfattning hindrar denna
omständighet dock inte utfärdandet av en överenskommelseförordning gällande
handhavandet av dessa konsumentrådgivningsuppgifter. Överenskommelseförord-
ningen kan anses motiverad eftersom den innehåller särbestämmelser om kost-
nadsansvaret. Ålandsdelegationen har för egen del inget att anmärka mot försla-
get.
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