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Hänvisning Ålands lagtings skrivelse
               20.1.2010, nr 11/2010.

Till Justitieministeriet

Ärende Utlåtande över landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av
lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete, anta-
gen av lagtinget 20.1.2010.

Landskapslagens huvudsakliga innehåll

Landskapslagen är en s.k. blankettlag, enligt vilken rikets lag om
främjande av sjukpensionärers återgång i arbete (FFS 738/2009)
med vissa i landskapslagen angivna avvikelser görs tillämplig i
landskapet på invalidpension som har beviljats med stöd av land-
skapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfatt-
ningar om statens pensioner (ÅFS 54/2007) eller landskapslagen
om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om
pension för arbetstagare (ÅFS 29/2007). Ändringar i rikslagen ska
gälla i landskapet från det de träder i kraft i riket.

Rikslagens syfte är att främja återgång i arbete för dem som får
invalid- eller sjukpension.

Lagstiftningsbehörigheten

I en landskapslag kan enligt 19 § 3 mom. i självstyrelselagen för
vinnande av enhetlighet och överskådlighet intas stadganden av
rikslagstiftningsnatur som i sak överensstämmer med motsvarande
stadganden i rikslag. Intagande av sådana stadganden i en land-
skapslag medför inte ändring i fördelningen av lagstiftningsbehö-
righeten mellan riket och landskapet.

Lagstiftningsbehörigheten i fråga om landskapets myndigheter,
landskapets tjänstemän, tjänstekollektivavtal för landskapets an-
ställda, arbetspensionsskydd för landskapets anställda och för för-
troendevalda inom landskapsförvaltningen samt för rektorer, lärare
och timlärare vid grundskolor i landskapet tillkommer landskapet
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enligt 18 § 1, 2 och 2a punkterna i självstyrelselagen. Till land-
skapets behörighet har i 18 § 4 punkten i självstyrelselagen hän-
förts bl.a. kommunernas förvaltning, kommunernas tjänsteinneha-
vare och tjänstekollektivavtal för kommunernas anställda.

Till rikets lagstiftningsbehörighet hör enligt 27 § 11 och 21 punkter-
na samt 29 § 3 punkten i självstyrelselagen arbetsrätt, arbetspen-
sionsskydd för kommunernas anställda och för förtroendevalda
inom kommunalförvaltningen, samt arbetspensionsskydd för andra,
med de undantag som följer av 18 § 2a punkten, försäkringsavtal
och socialförsäkring.

Till den del landskapslagen innehåller bestämmelser som utgör
riksbehörighet kan de med stöd av 19 § 3 mom. i självstyrelselagen
intas i landskapslagen.

I landskapslagens 3 § anges att hänvisningar i rikslagen till be-
stämmelser i annan rikslagstiftning ska avse motsvarande bestäm-
melser i landskapslagstiftningen. Eftersom denna bestämmelse inte
närmare preciseras kan den leda till oklarhet vid tillämpningen. Be-
stämmelsen är betänklig från rättssäkerhetssynpunkt, men innebär
enligt Ålandsdelegationen inte en sådan överträdelse av lagstift-
ningsbehörigheten att landskapslagen på denna grund kan fällas.

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

Rainer Åkerblom
sekreterare


