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Till Justitieministeriet

Ärende Utlåtande över landskapslagen om upphävande av landskapslagen om
vissa grunder för landskapets hushållning, antagen av lagtinget
10.11.2010.

Landskapslagens huvudsakliga innehåll

Genom landskapslagen upphävs landskapslagen om vissa grunder för
landskapets hushållning (ÅFS 22/1983, nedan garantilagen).

Lagstiftningsbehörigheten

Garantilagen skall enligt dess 1 § iakttas vid handhavandet av landskapets
hushållning och vid anslagens fördelning i årsstaterna. Enligt lagens 2 §
skall landskapets invånare inom ramen för landskapets behörighet tillför-
säkras minst samma förmåner som invånarna i landet i övrigt under mot-
svarande förhållanden åtnjuter genom statens försorg såvitt fråga är om 1)
socialvård, 2) särskilda tilläggsstöd för näringar inom svagt utvecklade om-
råden, samt 3) skärgårdstrafik.

Garantilagen gäller härigenom rättsområdena socialvård, näringsverk-
samhet samt vägar och kanaler, båttrafik och farleder för den lokala sjötra-
fiken på vilka områden lagstiftningsbehörigheten med vissa undantag till-
kommer landskapet enligt 18 § 13, 21 och 22 punkterna i självstyrelsela-
gen för Åland. Garantilagen berör även landskapets ekonomi, som regle-
ras i självstyrelselagens 7 kap.

Enligt 4 § 2 mom. i garantilagen får lagen inte ändras eller upphävas eller
avvikelse från den göras på annat sätt än i 55 § i lagtingsordningen är fö-
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reskrivet. I enlighet härmed har lagtingets beslut om upphävande tillkom-
mit i den ordning lagtingsordningens 55 § föreskriver.

Ålandsdelegationen konstaterar i sammanhanget att bestämmelser om
nivån på de sociala förmåner som landskapets invånare ska åtnjuta även
finns i annan lagstiftning. Enligt självstyrelselagens 44 § 2 mom. ska lag-
tinget, när budgeten fastställs, sträva efter att de sociala förmånerna för
landskapets befolkning är minst desamma som i riket. Dessutom finns be-
stämmelser om social trygghet i grundlagens 19 §.

Ålandsdelegationens utlåtande

Ålandsdelegationen finner att landskapslagen faller inom landskapets lag-
stiftningsbehörighet.

Närvarande Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Lampi, Mäenpää och
Olsson.
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ordförande

Rainer Åkerblom
sekreterare


