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Hänvisning Justitieministeriets skrivelse 
               13.5.2011, nr 8/08/2011 JM. 
 
 
 
 

Till Justitieministeriet 
 
 
 

 

Ärende 
 
Justitieministeriet har i enlighet med 32 § i självstyrelselagen för Åland inbegärt 
Ålandsdelegationens utlåtande över ett förslag till en överenskommelseförordning 
om skötseln i landskapet Åland av vissa förvaltningsuppgifter som rör växtskydds-
medel. Jord- och skogsbruksministeriet, Säkerhets- och kemikalieverket, Skogs-
forskningsinstitutet och Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi 
har inkommit med utlåtande. Ålands landskapsregering har samtyckt till överens-
kommelseförordningen. 
 

Överenskommelseförordningens innehåll 
 
Förslagets 1 § anger att Säkerhets- och kemikalieverket, Livsmedelssäkerhetsver-
ket, Skogsforskningsinstitutet samt Forskningscentralen för jordbruk och livsme-
delsekonomi ska i landskapet Åland svara för skötseln av de förvaltningsuppgifter 
som enligt 30 § 8 punkten i självstyrelselagen ankommer på Ålands landskapsre-
gering, till den del det gäller uppgifter som anges i förordningen. Ansvarsområdet 
för Säkerhets- och kemikalieverket preciseras i utkastets 2 §, medan ansvarsområ-
det för Livsmedelssäkerhetsverket, Skogsforskningsinstitutet och Forskningscentra-
len för jordbruk och livsmedelsekonomi regleras i dess 3 §.   
 

Lagstiftningsbehörigheten 
 
Enligt självstyrelselagens 18 § 1, 15 och 22 punkterna i självstyrelselagen har land-
skapet helt eller huvudsakligen lagstiftningsbehörighet i fråga om jord- och skogs-
bruk, styrning av lantbruksproduktionen, näringsverksamhet samt landskapets 
myndigheter. Framställning av gifter och fastställande av deras användningsända-
mål utgör riksbehörighet enligt 27 § 30 punkten i självstyrelselagen, medan försälj-
ning och förvaring av gifter utgör landskapsbehörighet. Överenskommelseförord-
ningen gäller även förebyggande av införsel till landskapet av växtförstörare vilket 
område enligt 27 § 33 punkten i självstyrelselagen hör till rikets lagstiftningsbehö-
righet. Jämlikt 30 § 8 punkten i nämnda lag ska de uppgifter vilka med stöd av lag-
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stiftningen om förebyggande av införsel till landet av växtförstörare samt lagstift-
ningen om framställning och användning av gifter ankommer på en riksmyndighet i 
landskapet skötas av landskapsregeringen eller någon annan i landskapslag be-
stämd myndighet. Av förarbetena till 32 § i självstyrelselagen om överenskommel-
seförordningar (RP 73/1990 rd s. 84) framgår att bestämmelsen även innebär en 
möjlighet att avvika från den kompetensfördelning mellan riket och landskapet som 
följer av 30 §, vilket föreliggande överenskommelseförordning avser.  
 

Finansieringen 
 
Förordningsutkastet innehåller inga bestämmelser om fördelningen av kostnadsan-
svaret. Självstyrelselagen utgår från att part som enligt självstyrelselagen har för-
valtningsbehörigheten även har kostnadsansvaret. Vid överförandet av förvalt-
ningsuppgifter 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. I justi-
tieministeriets promemoria till den föreslagna överenskommelseförordningen anges 
att förslaget inte föranleder några kostnader för staten, eftersom myndigheterna 
enligt 53 § i lagen om växtskyddsmedel (FFS 1259/2006) förutsätts debitera avgif-
ter i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (FFS 150/1992). Berör-
da riksmyndigheter har i sina utlåtanden inte berört kostnadsfrågan. 
 

Ålandsdelegationens slutsats 

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