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Hänvisning Ålands lagtings skrivelser
16.9.2015, nris 245 och
247/2015.

Till Justitieministeriet

Ärende Utlåtande över följande av lagtinget 16.9.2015 antagna landskapsla-
gar:

1. Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om indexjustering
för 2015 av pensioner och vissa andra förmåner (nedan blankett-
lagen),

2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (ne-
dan landskapslagen).

Ålandsdelegationen avger i det följande ett gemensamt utlåtande
över ovan nämnda landskapslagar.

Landskapslagarnas huvudsakliga innehåll

Genom blankettlagen görs rikets lag om indexjustering för 2015 av
pensioner och vissa andra förmåner (FFS 867/2014, nedan riksla-
gen) med vissa avvikelser tillämplig på Åland till den del rikslagen
gäller grunddagpenning, grunddagpenningens förhöjningsdel, ar-
betsmarknadsstödet, arbetsmarknadsstödets förhöjningsdel och
barnförhöjningen och förmånerna betalas av landskapet med stöd av
landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa (ÅFS 71/2003). I landskapslagen intas en
bestämmelse enligt vilken beloppen av de arbetslöshetsförmåner
landskapslagen reglerar årligen justeras med motsvarande förmåns-
belopp som enligt rikslagstiftningen.
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Lagstiftningsbehörigheten

I en landskapslag kan enligt 19 § 3 mom. i självstyrelselagen för
Åland för vinnande av enhetlighet och överskådlighet intas stadgan-
den av rikslagstiftningsnatur som i sak överensstämmer med mot-
svarande stadganden i rikslag. Intagande av sådana stadganden i en
landskapslag medför inte ändring i fördelningen av lagstiftningsbehö-
righeten mellan riket och landskapet.

Landskapslagarna gäller landskapets myndigheter, kommunernas
förvaltning, socialvård, undervisning och läroavtal samt främjande av
sysselsättningen på vilka områden lagstiftningsbehörigheten jämlikt
18 § 1, 2, 4, 13, 14 och 23 punkterna i självstyrelselagen tillkommer
landskapet. I landskapets behörighet gällande socialvård ingår även
att besluta om indexjusteringar av stödbelopp.

Blankettlagens 2 § möjliggör en retroaktiv tillämpning av landskaps-
lagen. Eftersom det är till fördel för förmånstagaren, föranleder det
inte några anmärkningar i behörighetshänseende.

Ålandsdelegationens utlåtande

Ålandsdelegationen finner att landskapslagarna faller inom land-
skapets lagstiftningsbehörighet.

Närvarande Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Lampi, Mäenpää
och Pellonpää.

På Ålandsdelegationens vägnar:

Peter Lindbäck
ordförande

Rainer Åkerblom
sekreterare


