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Till Justitieministeriet

Ärende
Justitieministeriet har i enlighet med 32 § i självstyrelselagen för Åland inbegärt
Ålandsdelegationens utlåtande över ett utkast till en överenskommelseförordning
om en samrådsdelegation för Mariehamns flygplats. Enligt handlingarna i ärendet
har kommunikationsministeriet och Finavia Abp avgivit utlåtande över förslaget.
Ålands landskapsregering har för avsikt att vid plenum 16.12. avge sitt samtycke till
överenskommelseförordningen, varefter delegationens utlåtande expedieras.
Överenskommelseförordningens innehåll
I förordningens 1 § anges att för samråd och för att säkerställa informationsgången
i ärenden som gäller flygtrafiken i landskapet Åland finns en samrådsdelegation för
Mariehamns flygplats. Utkastets 2 § innehåller bestämmelser om samrådsdelegationens medlemmar och mandattid. Bestämmelser om de frågor som ska behandlas
i samrådsdelegationen har intagits i förordningens 3 §. Förordningens 4 § anger
vem som har rätt att sammankalla delegationen, som ska sammanträda minst två
gånger årligen. Av paragrafen framgår även kostnadsfördelningen för medlemmarnas kostnader. Dessutom anges att delegationen kan anta en arbetsordning. Av
utkastets 5 § framgår att utkastet ska ersätta gällande förordning om samråd vid
skötseln av Mariehamns flygplats (FFS 431/2008). I justitieministeriets promemoria
anges att den nya förordningen föranleds av att Finavia ombildats till ett aktiebolag.
Överenskommelseförordningar enligt självstyrelselagen
Bestämmelser om överenskommelseförordningar finns i 32 § i självstyrelselagen.
Enligt dessa bestämmelser kan uppgifter som hör till riksförvaltningen för viss tid
eller tills vidare genom förordning överföras på en landskapsmyndighet eller uppgifter som hör till landskapsförvaltningen överföras på en riksmyndighet. Överenskommelseförordningar utfärdas av republikens president sedan utlåtande från
Ålandsdelegationen inhämtats. Liksom i gällande överenskommelseförordning reglerar föreliggande utkast förvaltningsuppgifter av förberedande och koordinerande
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karaktär. Den omständigheten att någon direkt överföring av beslutanderätt inte
sker har inte ansetts utgöra hinder för utfärdandet av överenskommelseförordningar. Enligt gällande praxis är det även möjligt att inta materiella stadganden i en sådan förordning.
Lagstiftnings- och förvaltningsbehörigheten
Enligt 27 § 14 punkten i självstyrelselagen hör luftfart till rikets behörighet. I regeringens proposition med förslag till ny självstyrelselag (RP 73/1990 rd) anges i detaljmotiveringarna till nämnda lagrum att till den del det är fråga om rätten till näringsutövning ska området med stöd av 11 § och 18 § 22 punkten anses utgöra en
landskapsangelägenhet. Beträffande förvaltningsbehörigheten anges i självstyrelselagens 30 § 16 punkt att samråd ska äga rum med landskapsregeringen när en
riksmyndighet handlägger sådana frågor rörande lufttrafiken som har särskild betydelse för landskapet. Enligt självstyrelselagens 30 § 15 punkt ankommer frågor
som gäller rätt att idka intern lufttrafik i landskapet på landskapsregeringen, dock
så att utlåtande av riksmyndigheterna ska inhämtas.
Förordningsutkastet tangerar även rättsområdena brand- och räddningsväsendet,
som enligt 18 § 6 punkten i självstyrelselagen hör till landskapets behörighet, samt
hälso- och sjukvård, som enligt 18 § 12 punkten i självstyrelselagen med vissa undantag utgör landskapsbehörighet.
Ålandsdelegationens slutsats
Ålandsdelegationen anser att föreliggande förordning uppfyller de i självstyrelselagens för Åland 32 § angivna förutsättningarna för överenskommelseförordningar,
och ser inga hinder för att förslaget i föreliggande form sätts i kraft.
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