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Till Justitieministeriet

Ärende
Justitieministeriet har i enlighet med 32 § i självstyrelselagen inbegärt Ålandsdelegationens utlåtande över ett förslag till en överenskommelseförordning om skötseln
av de förvaltningsuppgifter som gäller stöd för byggande av bredband i landskapet
Åland. Utlåtande har även inbegärts av Kommunikationsministeriet och Kommunikationsverket. Ålands landskapsregering har samtyckt till överenskommelseförordningen.
Bakgrund
Ålandsdelegationen avgav 12.1.2010 ett utlåtande över ett förslag till en överenskommelseförordning om skötseln av de förvaltningsuppgifter som gäller stöd för
byggande av bredband i landskapet Åland. I utlåtandet redogjorde Ålandsdelegationen för bakgrunden till gällande överenskommelseförordning och delegationen
hänvisar beträffande detta till utlåtandet 12.1.2010. I förarbetena till den nu föreslagna överenskommelseförordningen anges att en ändring av lagen om stöd för
byggande av bredband i glesbygdsområden trädde i kraft 1.7.2010 (FFS
538/2010). Genom ändringen har till lagen om bredbandsstöd fogats en ny 6 a §
som innehåller bestämmelser om de jämförelsegrunder som används vid valet av
stödtagare. Till den nya 6 a § har även fogats bestämmelsen i lagens tidigare 6 § 5
mom. om de uppgifter som Statens ämbetsverk på Åland har. Den gällande överenskommelseförordningen bör därför ändras så att den motsvarar den ändrade
lagen om bredbandsstöd. Det föreslås att en ny överenskommelseförordning utfärdas som upphäver den gällande förordningen.
Överenskommelseförordningens innehåll
Förslagets 1 § anger att de uppgifter som avses i 4 § 4 mom. och 6 § 4 mom. i lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområdena i landskapet Åland
ska skötas av Ålands landskapsregering. Beträffande överklagande av landskapsregeringens beslut hänvisas i utkastet till 25 § 3 mom. i självstyrelselagen. Förslagets 2 § anger att förordningen träder i kraft 1.10.2010.
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Lagstiftningsbehörigheten
Enligt 27 § 40 punkten i självstyrelselagen hör televerksamhet till rikets lagstiftningsbehörighet. Bredbandsprojekt är att hänföra till rättsområdet televerksamhet.
Enligt 18 § 22 punkten i självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet i
fråga om näringsverksamhet med beaktande av vad som stadgas i 11 §, 27 § 2, 4,
9, 12-15, 17-19, 26, 27, 29-34, 37 och 40 punkten samt 29 § 1 mom. 3 - 5 punkten,
dock så att även landskapet har behörighet att vidta åtgärder för att främja sådan
näringsverksamhet som avses i de nämnda punkterna.
Beträffande överklagande av landskapsregeringens beslut i de ärenden överenskommelseförordningen gäller har i utkastet intagits en hänvisning till 25 § 3 mom. i
självstyrelselagen. I nämnda paragraf anges att besvär över beslut som en landskapsmyndighet fattat med stöd av en överenskommelseförordning överklagas hos
Ålands förvaltningsdomstol. I rikslagens 18 § anges att ett beslut av landskapsförbund som avses i 6 § 3 mom. ska iakttas trots att besvär anförs hos förvaltningsdomstolen tills besvären avgjorts, om inte förvaltningsdomstolen bestämmer något
annat. Ändring i beslut som förvaltningsdomstolen fattat med anledning av besvär
får inte sökas genom besvär. Eftersom rättskipning enligt 27 § 23 punkten i självstyrelselagen utgör riksbehörighet gäller nämnda bestämmelser om verkställighet
av beslut och besvärsförbud även i landskapet.
Finansieringen
Rikslagen reglerar statligt stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden.
Förordningsutkastet reglerar en del av handläggningen av stödet i landskapet.
Självstyrelselagen utgår från att kostnadsansvaret följer lagstiftnings- respektive
förvaltningsbehörigheten. Således ankommer det på staten att stå för finansieringen av stödet i landskapet på samma grunder som i riket. Landskapet står för de
kostnader som den överförda förvaltningsbehörigheten förorsakar.
Ålandsdelegationens slutsats
Ålandsdelegationen ser inga hinder för att förslaget till överenskommelseförordning
i föreliggande form sätts i kraft.
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