ÅLANDSDELEGATIONEN

Diarienr D 10 12 01 26 - D 10 21 01 27

Helsingfors/Mariehamn 29.10.2012
Nr 27/12
Hänvisning Ålands lagtings skrivelser
12.9.2012, nris 137/2012
och 140/2012.

Till Justitieministeriet

Ärende

Utlåtande över följande av lagtinget 10.9.2012 antagna landskapslagar:
1. landskapslag om ändring av 54 och 57 §§ lagtingsordningen för
Åland,
2. landskapslag om ändring av landskapslagen om landskapets finansförvaltning (nedan landskapslagen).
Ålandsdelegationen avger i det följande ett gemensamt utlåtande
över ovan nämnda landskapslagar.

Landskapslagarnas huvudsakliga innehåll
Föreliggande landskapslagar avser att samordna bestämmelserna
om landskapets finanser i lagtingsordningen för Åland och i landskapslagen om landskapets finanser.
Lagstiftningsbehörigheten
Landskapslagarna gäller lagtingets organisation och uppgifter,
landskapsregeringen och under denna lydande myndigheter och inrättningar, på vilket område lagstiftningsbehörigheten tillkommer
landskapet enligt 18 § 1 punkten i självstyrelselagen för Åland.
Grundläggande bestämmelser om landskapets ekonomi finns i 7
kap. i självstyrelselagen. Föreliggande landskapslagar är förenliga
med dessa bestämmelser.

I 20 § 2 mom. i landskapslagen berättigas landskapsregeringen att i
landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser om upprättandet av och innehållet i landskapsbokslutet. Med beaktande av den
reglering som finns i landskapslagstiftningen om landskapets fiPostadress:
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nansförvaltning gäller förordningsfullmakten inte angelägenheter
som berör grunderna för individens rättigheter och skyldigheter, och
uppfyller därmed förutsättningarna för delegering i 21 § 1 mom. i
självstyrelselagen och 80 § 1 mom. i grundlagen. Dessutom konstateras att landskapets allmänna styrelse och förvaltning enligt självstyrelselagens 3 § 2 mom. ankommer på Ålands landskapsregering
och de myndigheter som lyder under den, varför det är möjligt att i
landskapslagstiftningen inta bestämmelser som berättigar landskapsregeringen att utfärda närmare föreskrifter gällande landskapets ekonomiförvaltning.
I landskapslagen finns bestämmelser om så kallade EUprogramanslag. I EU:s regelverk finns bestämmelser om användningen av medel som helt eller delvis finansieras av unionen. Med
anledning härav konstaterar Ålandsdelegationen att justitieministeriet i det nu aktuella ärendet meddelat att ministeriet inte avser att
inkomma med en i överenskommelsen 4.3.2009 mellan Ålandsdelegationen och justitieministeriet avsedd bedömning av landskapslagars förenlighet med EU:s regelverk.
I enlighet med 64 § 2 mom. i lagtingsordningen har landskapslagen
om ändring av 54 och 57 §§ lagtingsordningen för Åland antagits i
den ordning 69 § 2 mom. i självstyrelselagen för Åland anger.
Ålandsdelegationens utlåtande
Ålandsdelegationen finner att landskapslagarna faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet. Tillämpningen av 24 § i landskapslagen om ändring av landskapslagen om landskapets finansförvaltning förutsätter att även landskapslagen om ändring av 54
och 57 §§ lagtingsordningen för Åland träder i kraft.
Närvarande

Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson och Mäenpää samt
suppleanterna Kuusiniemi och Lindholm.
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ordförande
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sekreterare

