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Till Justitieministeriet

Ärende

Utlåtande över landskapslag om överlåtelse av verksamheten vid
Ålands försöksstation, antagen av lagtinget 19.12.2011.

Landskapslagens huvudsakliga innehåll
Genom landskapslagen bemyndigas Ålands landskapsregering att
till Ålands hushållningssällskap r.f. överlåta den försöksverksamhet
som Ålands försöksstation bedriver samt att för landskapets del bestämma villkoren för överlåtelsen. I landskapslagen ingår ett bemyndigande för landskapsregeringen att enligt 20 § 3 mom. i självstyrelselagen för Åland bestämma när landskapslagen helt eller
delvis ska träda i kraft. Genom landskapslagen upphävs landskapslagen om Ålands försöksstation.
Lagstiftningsbehörigheten
I 1 § i landskapslagen om Ålands försöksstation anges att det för
försöksverksamheten för lantbruket och trädgårdsodlingen finns en
under landskapsregeringen lydande försöksstation. Denna landskapslag, som nu upphävs, reglerar försöksstationens verksamhet
och organisation. Den nu aktuella landskapslagen reglerar således
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rättningar, landskapets tjänstemän, tjänstekollektivavtal för landskapets anställda samt jord och skogsbruk, på vilka områden lagstiftningsbehörigheten tillkommer landskapet enligt självstyrelselagens 18 § 1, 2 och 15 punkter med vissa undantag som inte berörs
av föreliggande landskapslag.
Landskapets lagstiftningsbehörighet innefattar även befogenhet att
bestämma om tjänsteinnehavarnas rättigheter samt om deras anställningsvillkor. Till landskapets behörighet hör även att reglera bestämmelser om inrättande och indragning av tjänster.
Oavsett den allmänna formuleringen i landskapslagens 2 § begränsas dess tillämpning av bestämmelsen i artikel 3 i Rådets direktiv
2001/23/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter. Enligt nämnda
artikel ska överlåtarens rättigheter och skyldigheter på grund av ett
anställningsavtal eller ett anställningsförhållande som gäller vid tidpunkten för överlåtelsen övergå på förvärvaren.
Landskapslagen innehåller även bestämmelser som berör associationsrätten, arbetsrätt och arbetsavtal på vilka områden lagstiftningsbehörigheten med vissa undantag tillkommer riket enligt 27 §
8 och 21 punkterna samt 29 § 6 punkten i självstyrelselagen. De
bestämmelser i landskapslagen som utgör riksbehörighet kan med
stöd av 19 § 3 mom. i självstyrelselagen intas i landskapslagen.
Ikraftträdelsebestämmelsen i landskapslagen bemyndigar landskapsregeringen att med stöd av 20 § 3 mom. i självstyrelselagen
bestämma när landskapslagen helt eller delvis ska träda i kraft. Enligt 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 landskapslagen ska träda i kraft snabbt. Det är således fråga om ett undantagsförfarande från den föreskrivna lagstiftningskontrollen, vilket undantagsförfarande förutsätter särskilda skäl. Med beaktande av det
som härom framförs i landskapslagens förarbeten och landskapsregeringens förslag till budget för landskapet Åland 2012, konstaterar Ålandsdelegationen att förutsättningarna i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen för Åland formellt uppfylls, varför bestämmelsen inte
föranleder anmärkningar från delegationens sida.
Ålandsdelegationen konstaterar att justitieministeriet i det nu aktuella ärendet vare sig aviserat eller inkommit med en i överenskommelsen 4.3.2009 mellan Ålandsdelegationen och justitieministeriet
avsedd bedömning av landskapslagars förenlighet med EU:s regelverk.
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Ålandsdelegationens utlåtande
Ålandsdelegationen har med beaktande av självstyrelselagens för
Åland stadganden funnit att hinder för ikraftträdande av landskapslagen inte föreligger.
Närvarande

Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Lampi, Mäenpää och Pellonpää samt suppleanten Ekholm.

På Ålandsdelegationens vägnar:

Peter Lindbäck
ordförande

Rainer Åkerblom
sekreterare

