ÅLANDSDELEGATIONEN

Diarienr D 10 10 01 29

Helsingfors/Mariehamn 3.2.2011
Nr 5/11
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22.12.2010, nr 206/2010.

Till Justitieministeriet

Ärende

Utlåtande över landskapslagen om ändring av 1 § landskapslagen om tilllämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående stöd vid
förvärv av bostad, antagen av lagtinget 22.12.2010.

Landskapslagens huvudsakliga innehåll
Genom landskapslagen görs rikets lag om utbetalning av bostadssparpremie 2009-2011 (FFS 483/2009, nedan rikslagen) tillämplig i landskapet.
Lagstiftningsbehörigheten
I en landskapslag kan enligt 19 § 3 mom. i självstyrelselagen för Åland 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 landskapslag medför inte
ändring i fördelningen av lagstiftningsbehörigheten.
Landskapslagen hänför sig till lagstiftningen om bostadsproduktion och
socialvård, på vilka områden lagstiftningsbehörigheten tillkommer landskapet enligt 18 § 7 och 13 punkterna i självstyrelselagen.
Enligt rikslagens 2 § betalas det på bostadssparinsättningar av statens
bostadsfonds medel genom förmedling av penninginrättningen ut 3 000
euro i bostadssparpremie per bostad, förutsatt att avtalet om köp eller
överlåtelse av en bostad har ingåtts eller byggarbetet på ett egnahemshus
har startat senast 31.12.2011. Beslutanderätten över statens medel ankommer uteslutande på statens myndigheter och med beaktande av stadgandena i 7 kap. i självstyrelselagen för Åland kan lagtinget inte överföra
beslutanderätten till landskapets myndigheter. Landskapslagen saknar
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därför till denna del sakinnehåll men det föranleder inte anmärkning från
behörighetssynpunkt (jämför HD 23.9.1993 angående landskapslagen om
tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående stöd vid
förvärv av bostad).
Ålandsdelegationens utlåtande
Ålandsdelegationen finner att landskapslagen faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet.
Närvarande

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