
Postadress: Telefon: Telefax: Adress i Helsingfors:
Ålandsdelegationen växel 018-635270 018-635268 Georgsgatan 9 A 4
Statens ämbetsverk på Åland 00120 HELSINGFORS
PB 58
22101 MARIEHAMN

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 68 – D 10 15 01 71

Helsingfors/Mariehamn 28.10.2015

Nr 38/15

Hänvisning Ålands lagtings skrivelser
14.9.2015, nris 204, 207,
209 och 211/2015.

Till Justitieministeriet

Ärende Utlåtande över följande av lagtinget 12.6.2015 antagna landskapsla-
gar:

1. Landskapslag om landskapets fastighetsverk (nedan landskapsla-
gen,

2. Landskapslag om ändring av 2 och 24 §§ landskapslagen om
landskapets finansförvaltning,

3. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om allmänna
handlingars offentlighet,

4. Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om Landskaps-
revisionen.

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

Landskapslagarnas huvudsakliga innehåll

Genom landskapslagen inrättas landskapets fastighetsverk, som ett
landskapsregeringen underställt affärsverk. Fastighetsverket ska till-
handahålla tjänster för landskapsregeringens allmänna förvaltning,
fristående enheter som finns i anslutning till den och myndigheter
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som är underställda landskapsregeringen samt för lagtingets förvalt-
ning och myndigheter som är underställda lagtinget. Fastighetsverket
ska bedriva uthyrningsverksamhet av lokaler och fastigheter för
denna förvaltnings behov samt sköta den fastighetsförmögenhet som
är i fastighetsverkets besittning. I de övriga landskapslagarna görs
de ändringar inrättandet av affärsverket föranleder.

Lagstiftningsbehörigheten

Lagstiftningsbehörigheten i fråga om landskapsregeringen och under
denna lydande myndigheter och inrättningar, landskapets tjänste-
män, tjänstekollektivavtal för landskapets anställda, disciplinär be-
straffning av landskapets tjänstemän, arbetspensionsskydd för land-
skapets anställda och för förtroendevalda inom landskapsförvalt-
ningen samt för rektorer, lärare och timlärare vid grundskolor i land-
skapet tillkommer landskapet enligt 18 § 1, 2 och 2a punkterna i själv-
styrelselagen.

Till rikets behörighet har enligt 29 § 1 mom. 6 punkten i självstyrelse-
lagen hänförts arbetsavtal och samarbete inom företag. Enligt 27 §
21 punkten i självstyrelselagen hör arbetsrätt med undantag av tjäns-
tekollektivavtal för landskapets och kommunernas anställda till rikets
behörighet. Lagstiftningsbehörigheten i fråga om rikets tjänstemän i
landskapet samt landskapets och kommunernas privaträttsligt an-
ställda arbetstagare samt den privata sektorn i landskapet tillkommer
riket. Enligt landskapslagens 11 § står fastighetsverkets personal i
privaträttsligt anställningsförhållande. Om inte annat bestäms i land-
skapslagen är fastighetsverket arbetsgivare i enlighet med arbetsav-
talslagen (FFS 55/2001) och har hand om övriga uppgifter som rör
personalen. Fastighetsverkets personal underlyder således bestäm-
melserna i rikets arbetslagstiftning.

Enligt Ålandsdelegationens bedömning har bestämmelserna i land-
skapslagen om fastighetsverkets personal och administration formu-
lerats med beaktande av den ovan beskrivna behörighetsfördel-
ningen i självstyrelselagen.

Lagstiftningsbehörigheten gällande associationsrätten och bokföring
tillkommer riket enligt 27 § 8 punkten i självstyrelselagen. I land-
skapslagen har intagits hänvisningar till aktiebolagslagen (FFS
624/2006), bokföringslagen (FFS 1336/1997) och revisionslagen
(FFS 459/2007). Till den del dessa hänvisningar reglerar ärenden
som utgör riksbehörighet är rikslagstiftningen direkt tillämplig i land-
skapet, och hänvisningarna kan till denna del i enlighet med 19 § 3
mom. i självstyrelselagen intas i landskapslagen.
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Ålandsdelegationens utlåtande

Ålandsdelegationen har med beaktande av självstyrelselagens för
Åland stadganden funnit att hinder för ikraftträdande av landskapsla-
garna inte föreligger.

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

På Ålandsdelegationens vägnar:

Peter Lindbäck
ordförande

Rainer Åkerblom
sekreterare


