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Till Justitieministeriet

Ärende Utlåtande över landskapslag om ändring av lagtingsordningen för
Åland, antagen av lagtinget 12.6.2015.

Landskapslagens huvudsakliga innehåll

I lagtingsordningen görs vissa ändringar och kompletteringar.

Lagstiftningsbehörigheten

Landskapslagen gäller lagtingets organisation och uppgifter, val av
lagtingets ledamöter, landskapsregeringen och under denna lydande
myndigheter och inrättningar på vilket område lagstiftningsbehörig-
heten tillkommer landskapet enligt 18 § 1 punkten i självstyrelselagen
för Åland. Enligt självstyrelselagens 3 § företräds landskapet Ålands
befolkning i fråga om självstyrelsen av Ålands lagting. Landskapets
allmänna styrelse och förvaltning ankommer på Ålands landskapsre-
gering och de myndigheter som lyder under den. Självstyrelselagens
13 § förutsätter att lagtingets ledamöter utses genom omedelbara
och hemliga val där rösträtten är allmän och lika för alla röstberätti-
gade. Landskapslagen överensstämmer med dessa bestämmelser.

I lagtingsordningen intas förtydligande bestämmelser bl.a. beträf-
fande inhämtande av lagtingsledamöternas åsikt innan talmannen in-
går en överenskommelse med republikens president om utnämning
av landshövding, angående lagtingets deltagande i beredningen av
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ärenden som gäller Europeiska unionen samt om förfarandet då lag-
tinget ger sitt bifall till ikraftträdande av internationella avtal. Ålands-
delegationen finner att dessa stadganden inte ingriper i bestämmel-
serna i 52 § eller 9 och 9a kap., i självstyrelselagen.

Enligt landskapslagens 41 § har landshövdingen rätt att vara närva-
rande vid plenum och att yttra sig i frågor som berör förhållandet mel-
lan Åland och Finland. Uttrycket ”Åland och Finland” överensstäm-
mer dock inte med den terminologi som används i självstyrelselagen,
där Finland används som landsnamn och riket som benämning på
övriga Finland förutom Åland. Detta uttryck kan vara vilseledande,
men inverkar enligt Ålandsdelegationens uppfattning emellertid inte
på behörighetsfördelningen i självstyrelselagen.

Landskapslagen har tillkommit i den ordning som föreskrivs i 69 § 2
mom. i självstyrelselagen för Åland, vilket lagtingsordningens 64 §
förutsätter.

Ålandsdelegationens utlåtande

Ålandsdelegationen finner att landskapslagen faller inom landskap-
ets lagstiftningsbehörighet.

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

På Ålandsdelegationens vägnar:

Peter Lindbäck
ordförande

Rainer Åkerblom
sekreterare


