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Nr 30/11 
 

Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 
 7.6.2011, nr 147/2011. 
 
 
 

Till Justitieministeriet 
 
 
 

Ärende Utlåtande över landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, antagen av lagtinget 
7.6.2011. 

 

Landskapslagens huvudsakliga innehåll 
 
 I landskapslagen anges att det ankommer på Ålands miljö- och häl-

soskyddsmyndighet att även sköta de uppgifter som enligt rikslag-
stiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos husdjur 
ska skötas av en kommunalveterinär.  

 

Lagstiftningsbehörigheten 
 
 Lagstiftningsbehörigheten i fråga om landskapsregeringen och un-

der denna lydande myndigheter och inrättningar, landskapets tjäns-
temän, tjänstekollektivavtal för landskapets anställda, disciplinär 
bestraffning av landskapets tjänstemän, arbetspensionsskydd för 
landskapets anställda och för förtroendevalda inom landskapsför-
valtningen samt för rektorer, lärare och timlärare vid grundskolor 
tillkommer landskapet enligt 18 § 1, 2 och 2a punkterna i självsty-
relselagen för Åland. 

 
 Enligt självstyrelselagens 18 § 17 punkt tillkommer landskapet lag-

stiftningsbehörighet i fråga om djurskydd och veterinärväsendet 
med de undantag som stadgas i 27 § 31-33 punkterna. I nämnda 
punkter har till rikets lagstiftningsbehörighet hänförts ärenden an-
gående smittsamma sjukdomar hos djur och människor, förbud mot 
införande av djur och djurprodukter samt förebyggande av införsel 
av växtförstörare till landskapet. Beträffande förvaltningsbehörighe-
ten anges i 30 § 8 punkten i självstyrelselagen att de uppgifter som 
enligt lagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar 
hos människor och husdjur och lagstiftningen om förebyggande av 
införsel till landet av växtförstörare samt lagstiftningen om fram-
ställning och användning av gifter ankommer på en riksmyndighet, 
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skall i landskapet skötas av landskapsregeringen eller annan i 
landskapslag bestämd myndighet. Den nu aktuella landskapslagen 
reglerar främst den förvaltningsbehörighet som sist nämnda lagrum 
avser.  

 
 Landskapslagen berör även natur- och miljövård och hälso- och 

sjukvård på vilka områden lagstiftningsbehörigheten helt eller med 
vissa undantag tillkommer landskapet enligt 18 § 10 och 12 punk-
terna i självstyrelselagen. 

 
 Förutom de uppgifter som enligt landskapslagens 1 § 1 mom. an-

kommer på myndigheten berättigas landskapsregeringen i land-
skapslagens 1 § 3 mom. att genom landskapsförordning ålägga 
myndigheten att sköta sådana tillstånds- och tillsynsuppgifter som 
landskapet är skyldigt att sköta med stöd av EU-förordningar inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet inklusive bekämpande av smitt-
samma sjukdomar hos husdjur. Med anledning härav konstateras 
att enligt 21 § 1 mom. i självstyrelselagen kan landskapsregeringen 
med stöd av ett bemyndigande i landskapslag utfärda landskaps-
förordningar i angelägenheter som hör till landskapets behörighet. 
Det stadgas emellertid också att genom landskapslag skall utfärdas 
bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyldig-
heter samt om frågor som enligt grundlagen och självstyrelselagen i 
övrigt hör till området för lag. Denna begränsning motsvarar be-
gränsningen i 80 § 1 mom. i grundlagen. Delegeringsstadgandet i 
landskapslagens 1 § 3 mom. berättigar landskapsregeringen att 
endast bestämma om vilken myndighet som skall utföra sådana till-
stånds- och tillsynsuppgifter som landskapets myndigheter är skyl-
diga att sköta enligt EU-förordningar, som automatisk blir gällande 
på Åland. Delegeringsstadgandet kan med stöd av 18 § 1 punkten 
och 21 § 1 mom. i självstyrelselagen intas i landskapslagen. 

 

Ålandsdelegationens utlåtande 
 
 Ålandsdelegationen har med beaktande av självstyrelselagens för 

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

 

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

 
På Ålandsdelegationens vägnar: 

 
 

Peter Lindbäck 
ordförande 

 
 

Rainer Åkerblom 
sekreterare 


