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Till Justitieministeriet 
 
 
 
 

Ärende Utlåtande över landskapslag om ändring av landskapslagen om 
posttjänster, antagen av lagtinget 29.4.2011 

 

Landskapslagarnas huvudsakliga innehåll 

 
 Landskapslagen innehåller kompletterande bestämmelser om la-

gens tillämpningsområde, de samhällsomfattande tjänsternas inne-
håll samt kvalitetsnormerna för dessa tjänster. 

 

Lagstiftningsbehörigheten 
 
 Enligt 18 § 1 punkten i självstyrelselagen för Åland tillkommer land-

skapet lagstiftningsbehörighet i fråga om landskapsregeringen och 
under denna lydande myndigheter och inrättningar. 

 
 Landskapet tillkommer enligt 18 § 20 punkten i självstyrelselagen 

lagstiftningsbehörighet bl.a. angående postväsendet med de be-
gränsningar som följer av 27 § 4 punkten i nämnda lag. Av sist-
nämnda lagrum följer att posttrafiken mellan Finland och främman-
de stat och andra internationella frågor ankommer på riket. 

 
 Landskapslagen berör även näringsverksamhet, på vilket område 

lagstiftningsbehörigheten till de delar som berörs av föreliggande 
landskapslag tillkommer landskapet enligt 18 § 22 punkten i själv-
styrelselagen. 

 
 Landskapslagen avser en ytterligare implementering av på området 

gällande EU-direktiv. Beträffande bedömningen av landskapslagars 
förenlighet med EU:s regelverk har Ålandsdelegationen och justi-
tieministeriet 4.3.2009 överenskommit om följande förfarande: 
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 ”Då landskapslagarna i enlighet med självstyrelselagens bestäm-
melser tillställs justitieministeriet och Ålandsdelegationen gör justi-
tieministeriet en förhandsbedömning om ministeriet avser att tillstäl-
la delegationen en komplettering beträffande de EG-rättsliga 
aspekterna. I sådana fall meddelar justitieministeriet Ålandsdelega-
tionen att en sådan komplettering kommer att tillställas delegatio-
nen. I dessa fall inväntar Ålandsdelegationen justitieministeriets 
komplettering förrän delegationens utlåtande över ifrågavarande 
landskapslagstiftning tillställs ministeriet”. 

 
 Ålandsdelegationen konstaterar att justitieministeriet i det nu aktuel-

la ärendet torde granska de EU-rättsliga aspekterna innan ärendet 
föredras inför republikens president. 

 

Ålandsdelegationens utlåtande 
 
 Ålandsdelegationen har med beaktande av självstyrelselagens för 

Åland stadganden funnit att hinder för ikraftträdande av land-
skapslagen inte föreligger. 

 

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

 

 
 
 
 

På Ålandsdelegationens vägnar: 
 
 
 
 
 
 

Peter Lindbäck 
ordförande 

 
 
 
 
 
 

Rainer Åkerblom 
sekreterare 


