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11.12.2013, nr 253/2013.

Till Justitieministeriet

Ärende

Utlåtande över landskapslagen om ändring av 4 § landskapslagen
om tillämpning i landskapet Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete, antagen av lagtinget 11.12.2013.

Landskapslagens huvudsakliga innehåll
Genom landskapslagen förlängs giltighetstiden för den blankettlag
(ÅFS 21/2010) genom vilken rikets lag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete (FFS 738/2009) är tillämplig i landskapet. Rikslagens syfte är att främja återgång i arbete för dem som får
invalid- eller sjukpension.
Lagstiftningsbehörigheten
I en landskapslag kan för vinnande av enhetlighet och överskådlighet enligt 19 § 3 mom. i självstyrelselagen för Åland intas stadganden av rikslagstiftningsnatur som i sak överensstämmer med motsvarande stadganden i rikslag. Intagande av sådana stadganden i
en landskapslag medför inte ändring i fördelningen av lagstiftningsbehörigheten mellan riket och landskapet.
Lagstiftningsbehörigheten i fråga om landskapets myndigheter,
landskapets tjänstemän, tjänstekollektivavtal för landskapets anställda, arbetspensionsskydd för landskapets anställda och för förtroendevalda inom landskapsförvaltningen samt för rektorer, lärare
och timlärare vid grundskolor i landskapet tillkommer landskapet
enligt 18 § 1, 2 och 2 a punkterna i självstyrelselagen. Till landskapets behörighet har i 18 § 4 punkten i självstyrelselagen hänförts
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bl.a. kommunernas förvaltning, kommunernas tjänsteinnehavare
och tjänstekollektivavtal för kommunernas anställda.
Till rikets lagstiftningsbehörighet hör enligt 27 § 11 och 21 punkterna samt 29 § 3 punkten i självstyrelselagen arbetsrätt, arbetspensionsskydd för kommunernas anställda och för förtroendevalda
inom kommunalförvaltningen, samt arbetspensionsskydd för andra,
med de undantag som följer av 18 § 2 a punkten, försäkringsavtal
och socialförsäkring.
Till den del landskapslagen innehåller bestämmelser som utgör
riksbehörighet kan de med stöd av 19 § 3 mom. i självstyrelselagen
intas i landskapslagen.
Ålandsdelegationens utlåtande
Ålandsdelegationen finner att landskapslagen faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet.
Närvarande

Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Mäenpää och
Pellonpää jämte suppleanten Lindholm.
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Peter Lindbäck
ordförande

Rainer Åkerblom
sekreterare

