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Hänvisning Justitieministeriets skrivelse
               5.1.2011.

Till Justitieministeriet

Ärende

Justitieministeriet har i enlighet med 32 § i självstyrelselagen inbegärt Ålandsdele-
gationens utlåtande över ett utkast till en överenskommelseförordning om skötseln i
landskapet Åland av förvaltningsuppgifter som rör tolkningstjänst för handikappade
personer. Social- och hälsovårdsministeriet och Folkpensionsanstalten har avgivit
utlåtande över överenskommelseförordningen. Ålands landskapsregering har givit
samtycke till förordningen.

Bakgrunden till överenskommelseförordningen

Lagtinget antog 22.12.2010 landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av
lagen om tolkningstjänster för handikappade personer (ÅFS 99/2010, nedan blan-
kettlagen). Enligt blankettlagen tryggas rätten för en i landskapet bosatt och handi-
kappad person att erhålla tolkningstjänst genom att rikets lag om tolkningstjänst för
handikappade personer (FFS 133/2010, nedan rikslagen) med vissa avvikelser
inom landskapets behörighet görs tillämplig i landskapet. Ändringar i rikslagen ska
tillämpas i landskapet från det de träder i kraft i riket. De förvaltningsuppgifter som
enligt rikslagen sköts av social- och hälsovårdsministeriet och Folkpensionsanstal-
ten ska i landskapet skötas av landskapsregeringen såvitt fråga är om uppgifter
som hör till landskapets behörighet. Kostnaderna för en i landskapet bosatt handi-
kappad person betalas av landskapets medel, liksom de kostnader verkställigheten
av landskapslagen medför. Landskapsregeringen har enligt 20 § 3 mom. i självsty-
relselagen bestämt att landskapslagen ska träda i kraft som budgetlag 1.1.2011.
Ålandsdelegationen har i dag, 3.2.2011, avgivit utlåtande över nämnda land-
skapslag.

Av landskapslagens förarbeten framgår landskapsregeringens avsikt att genom en
överenskommelseförordning till Folkpensionsanstalten överföra de förvaltnings-
uppgifter som enligt blankettlagen ankommer på landskapsregeringen, men som
enligt rikslagstiftningen ankommer på Folkpensionsanstalten.
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Överenskommelseförordningens innehåll

Enligt 1 § i den nu aktuella överenskommelseförordningen ska Folkpensionsanstal-
ten svara för skötseln av de förvaltningsuppgifter som med stöd av 2 § 2 mom. i
blankettlagen ankommer på landskapsregeringen enligt vad Folkpensionsanstalten
och Ålands landskapsregering närmare avtalar. I överenskommelseförordningens
2 § anges när den träder i kraft.

Lagstiftningsbehörigheten

De ärenden som blankettlagen reglerar gäller socialvård, landskapets myndigheter
samt kommunernas förvaltning på vilka områden lagstiftningsbehörigheten tillkom-
mer landskapet enligt 18 § 1, 4 och 13 punkterna i självstyrelselagen för Åland.

Genom överenskommelseförordning kan enligt 32 § i självstyrelselagen uppgifter
som hör till landskapsförvaltningen överföras på en riksmyndighet. Oaktat Folkpen-
sionsanstaltens karaktär av medelbar statsförvaltning, har med stöd av nämnda
lagrum på landskapet ankommande förvaltning genom överenskommelseförordning
ansetts kunna överföras till Folkpensionsanstalten såsom t.ex. i fråga om barnbi-
drag, bostadsbidrag och underhållsstöd.

Finansieringen

Självstyrelselagen utgår från att part som enligt självstyrelselagen har förvaltnings-
behörigheten även har kostnadsansvaret. Vid överförandet av förvaltningsuppgifter
har den mottagande parten ansetts åta sig finansieringen om inte annat anges.
Kostnadsfrågan kan lösas t.ex. så att den särskilt anges i förordning eller medelst
separata avtal mellan behörig riks- och landskapsmyndighet. Enligt blankettlagen
ska kostnaderna för tolkningstjänster för en i landskapet bosatt och handikappad
person betalas av landskapets medel. Likaså betalas kostnaderna som verkställig-
heten av lagen medför av landskapets medel. I övrigt kan kostnadsfördelningen
regleras i det avtal som blankettlagens 1 § förutsätter.

Ålandsdelegationens slutsats

Ålandsdelegationen ser inga hinder för att förslaget till överenskommelseförordning
i föreliggande form sätts i kraft.

På Ålandsdelegationens vägnar:

Peter Lindbäck
ordförande
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Rainer Åkerblom
sekreterare


