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Till Justitieministeriet 
 
 
 
 
 
Ärende Utlåtande över landskapslag om ändring av landskapslagen om 

tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående 
stöd vid förvärv av bostad, antagen av lagtinget 19.12.2011. 

 
Landskapslagens huvudsakliga innehåll 
 
 I landskapslagen intas en ny 2a § om bostadssparpremie för åren 

2012-2015 samtidigt som blankettbestämmelsen i landskapslagens 
1 § 1 mom. e-punkt upphävs. I landskapslagen ingår ett bemyndi-
gande för landskapsregeringen att enligt 20 § 3 mom. i självstyrel-
selagen för Åland bestämma när landskapslagen helt eller delvis 
ska träda i kraft. 

 
Lagstiftningsbehörigheten 
 
 Landskapslagen hänför sig till lagstiftningen om bostadsproduktion 

och socialvård, på vilka områden lagstiftningsbehörigheten tillkom-
mer landskapet enligt 18 § 7 och 13 punkterna i självstyrelselagen.  
Lagstiftningsbehörigheten i fråga om landskapets myndigheter till-
kommer landskapet enligt självstyrelselagens 18 § 1 punkt. 

 
 Ikraftträdelsebestämmelsen i landskapslagen bemyndigar land-

skapsregeringen att med stöd av 20 § 3 mom. i självstyrelselagen 
bestämma när landskapslagen helt eller delvis ska träda i kraft. En-
ligt nämnda lagrum kan lagtinget bemyndiga landskapsregeringen 
att bestämma att en landskapslag helt eller delvis ska träda i kraft 
redan innan republikens president har fattat beslut om utövande av 
sin vetorätt om ett anslag i landskapets budget förutsätter att en 
landskapslag stiftas och det finns särskilda skäl för att landskapsla-
gen ska träda i kraft snabbt. Det är således fråga om ett undantags- 
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 förfarande från den föreskrivna lagstiftningskontrollen, vilket undan-
tagsförfarande förutsätter särskilda skäl. Med beaktande av det 
som härom framförs i landskapslagens förarbeten och landskaps-
regeringens förslag till budget för landskapet Åland 2012, konstate-
rar Ålandsdelegationen att förutsättningarna i 20 § 3 mom. i själv-
styrelselagen för Åland formellt uppfylls, varför bestämmelsen inte 
föranleder anmärkningar från delegationens sida.  

 
Ålandsdelegationens utlåtande 
 
 Ålandsdelegationen finner att landskapslagen faller inom landska-

pets lagstiftningsbehörighet. 
 
Närvarande  Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Lampi, Mäenpää och Pellon-

pää samt suppleanten Ekholm. 
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