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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 förvaltningsuppgifter som rör kontroll av identifiering och registrering av djur. Jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelssäkerhetsverket och Statens ämbetsverk på Åland har inkommit med utlåtande. Ålands landskapsregering har samtyckt till överenskommelseförordningen.
Överenskommelseförordningens innehåll
Förslagets 1 § anger att Statens ämbetsverk på Åland och Livsmedelssäkerhetsverket svarar i landskapet Åland för skötseln av de förvaltningsuppgifter som rör
identifiering och registrering av djur och vilka enligt 30 § 8 punkten i självstyrelselagen för Åland i fråga om smittosamma sjukdomar hos husdjur ankommer på Ålands
landskapsregering. Uppgifterna för Statens ämbetsverk preciseras i utkastets 2 §,
medan ansvarsområdet för Livsmedelssäkerhetsverket regleras i dess 3 §. Bestämmelser om kostnadsfördelningen har intagits i förslagets 4 §.
I justitieministeriets promemoria anges att med kontroll av identifiering och registrering av djur avses tillsyn över att man följer lagstiftningen kring systemet för identifiering av djur. Europeiska unionens lagstiftning om djurhälsa och unionens interna
handel med djur förutsätter att det ska vara möjligt att identifiera och registrera djur
av vissa arter så att djurens ursprung, vistelseort, överlåtelser och förflyttningar kan
spåras. Syftet med kontroll av identifiering och registrering av djur är att bekämpa
smittosamma djursjukdomar. Bestämmelser om principerna för övervakning av
tvärvillkor ingår i rådets förordning (EG) nr 73/2009 och kommissionens förordning
(EG) nr 1122/2009.
Lagstiftningsbehörigheten
Behörighetsfördelningen mellan landskapet och riket påverkas inte av Europeiska
unionens rättsakter. När åtgärder vidtas med anledning av beslut som har fattats
inom Europeiska unionen är lagstiftningsbehörigheten och behörigheten i förvaltningsärenden för Ålands del fördelad mellan landskapet och riket på det sätt som
anges i självstyrelselagen.
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Enligt 18 § 1, 15 och 22 punkterna i självstyrelselagen har landskapet helt eller huvudsakligen lagstiftningsbehörighet i fråga om jord- och skogsbruk, styrning av lantbruksproduktionen, näringsverksamhet samt landskapets myndigheter. Lagstiftningsbehörigheten i fråga om djurskydd och veterinärväsendet tillkommer landskapet enligt självstyrelselagens 18 § 17 punkt med de undantag som stadgas i 27 §
31-33 punkterna. I nämnda punkter har till rikets lagstiftningsbehörighet hänförts
ärenden angående smittosamma sjukdomar hos djur och människor, förbud mot
införande av djur och djurprodukter samt förebyggande av införsel av växtförstörare
i landskapet. Beträffande förvaltningsbehörigheten anges i 30 § 8 punkten i självstyrelselagen att de uppgifter som enligt lagstiftningen om bekämpande av smittosamma sjukdomar hos människor och husdjur och lagstiftningen om förebyggande
av införsel till landet av växtförstörare samt lagstiftningen om framställning och användning av gifter ankommer på en riksmyndighet, skall i landskapet skötas av
landskapsregeringen eller annan i landskapslag bestämd myndighet. Av förarbetena till 32 § i självstyrelselagen om överenskommelseförordningar (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 den nu föreslagna överenskommelseförordningen avser.
Finansieringen
Självstyrelselagen utgår från att part som enligt självstyrelselagen har förvaltningsbehörigheten även bär 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, vilket utkastets 4 §
förutsätter.
Ålandsdelegationens slutsats
Ålandsdelegationen ser inga hinder för att förslaget till överenskommelseförordning
i föreliggande form sätts i kraft.
Närvarande
Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Mäenpää och Pellonpää samt
suppleanten Lindholm.
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