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Till Justitieministeriet

Ärende
Justitieministeriet har med hänvisning till 32 § 3 mom. i självstyrelselagen för Åland i
skrivelse 5.8.2014 inbegärt Ålandsdelegationens utlåtande över ett förslag till en
överenskommelseförordning om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning. Den nya överenskommelseförordningen ska ersätta gällande förordning om skötseln i landskapet Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning (FFS 1180/2009, ÅFS 57/2010). Arbets- och näringsministeriet, finansministeriet och Statens ämbetsverk på Åland har inkommit med utlåtande. Ålands landskapsregering har samtyckt till överenskommelseförordningen.
Överenskommelseförordningens bakgrund och innehåll
Enligt gällande överenskommelseförordning om konsumentrådgivning (FFS
1180/2009) svarar Ålands landskapsregering för de konsumentrådgivningsuppgifter
som enligt 30 § 11 punkten i självstyrelselagen ankommer på landskapsmyndigheterna. Den 1 september 2014 träder en ny landskapslagstiftning om ombudsmannaverksamheten i kraft på Åland. Genom landskapslagen om Ålands ombudsmannamyndighet (ÅFS 2014/3) överförs bl.a. konsumentrådgivningen till den nya ombudsmannamyndigheten. Detta medför att den nuvarande överenskommelseförordningen bör ersättas med en ny förordning där det framgår att Ålands ombudsmannamyndighet svarar för dessa konsumentrådgivningsuppgifter. I beslut 4.12.2013
fann republikens president att hinder för ikraftträdande av bl.a. landskapslagen om
Ålands ombudsmannamyndighet inte förelåg.
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Förslagets 1 § anger att Ålands ombudsmannamyndighet ska svara för de konsumentrådgivningsuppgifter som enligt 30 § 11 punkten i självstyrelselagen ankommer
på landskapsmyndigheterna. Enligt 2 § ankommer det på riket att svara för utgifter
och kostnader som landskapsregeringen har på grund av de uppgifter som överenskommelseförordningen avser. Landskapsregeringen och finansministeriet förutsätts närmare avtala om kostnadsersättningarna.
Lagstiftningsbehörigheten
Lagstiftningsbehörigheten i fråga om landskapsregeringen och under denna lydande myndigheter och inrättningar tillkommer landskapet enligt 18 § 1 punkten i självstyrelselagen. Enligt 27 § 10 punkten i självstyrelselagen har riket lagstiftningsbehörighet bl.a. i fråga om konsumentskydd. Enligt 30 § 11 punkten i självstyrelselagen
ska de uppgifter som enligt lagstiftningen om konsumentrådgivning ankommer på
magistraterna i landskapet Åland skötas av landskapsmyndigheterna i enlighet med
avtal mellan landskapet och staten.
Finansieringen
Självstyrelselagen utgår från att kostnadsansvaret följer lagstiftnings- respektive
förvaltningsbehörigheten. Kostnadsansvaret kan, såsom i detta fall, även regleras i
en överenskommelseförordning. Såsom ovan konstaterats ankommer det enligt
förordningsutkastets 2 § på riket att svara för de utgifter och kostnader som Ålands
landskapsregering har på grund av de uppgifter som förordningen avser. Trots formuleringen torde paragrafen avse de kostnader som handhavandet av konsumentrådgivningsuppgifterna föranleder Ålands ombudsmannamyndighet. Eftersom
Ålands ombudsmannamyndighet är en landskapsregeringen underställd myndighet
föranleder denna formulering inga anmärkningar från Ålandsdelegationens sida.
Ålandsdelegationens slutsats
Enligt 32 § 1 mom. i självstyrelselagen kan genom en överenskommelseförordning
uppgifter som hör till riksförvaltningen för viss tid eller tillsvidare överföras på en
landskapsmyndighet eller uppgifter som hör till landskapsförvaltningen överföras på
en riksmyndighet. Ålandsdelegationen har ovan konstaterat att ifrågavarande konsumentrådgivningsuppgifter genom självstyrelselagens 30 § 11 punkt överförts till
landskapsmyndigheterna. Denna omständighet har inte heller tidigare ansetts hindra utfärdandet av en överenskommelseförordning gällande handhavandet av dessa
konsumentrådgivningsuppgifter. En överenskommelseförordning gällande nämnda
uppgifter kan anses motiverad eftersom den innehåller särbestämmelser om kostnadsansvaret. Ålandsdelegationen ser inte hinder för att förslaget till överenskommelseförordning i föreliggande form sätts i kraft.
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Närvarande
Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Mäenpää och Pellonpää jämte
suppleanten Lindholm.

På Ålandsdelegationens vägnar:

Peter Lindbäck
ordförande

Rainer Åkerblom
sekreterare

