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Till Justitieministeriet

Ärende Utlåtande över landskapslag om ändring av landskapslagen om pro-
duktionsstöd för el, antagen av lagtinget 1.6.2016.

Landskapslagens huvudsakliga innehåll

Landskapslagen innehåller bestämmelser om ett särskilt fast pro-
duktionsstöd för el från vindkraftverk som kan utbetalas för åren
2016-2022. I landskapslagen ingår ett bemyndigande för landskaps-
regeringen att enligt 20 § 3 mom. i självstyrelselagen för Åland be-
stämma när landskapslagen helt eller delvis ska träda i kraft.

Lagstiftningsbehörigheten

Enligt 18 § 1 punkten i självstyrelselagen för Åland tillkommer lag-
stiftningsbehörigheten landskapet i fråga om landskapsregeringen
och under denna lydande myndigheter och inrättningar. Enligt 18 §
22 punkten i självstyrelselagen hör näringsverksamheten i huvudsak
till landskapets behörighet. Av detta följer att näringsutövning liksom
stöd till näringslivet på Åland till dessa delar regleras genom land-
skapslagstiftning. Landskapslagen berör även natur- och miljövård,
på vilket område lagstiftningsbehörigheten tillkommer landskapet en-
ligt 18 § 10 punkten i självstyrelselagen.

Beträffande bedömningen av landskapslagars förenlighet med EU:s
regelverk har en överenskommelse ingåtts 4.3.2009 mellan Ålands-
delegationen och justitieministeriet. Delegationen konstaterar att ju-
stitieministeriet beträffande den här aktuella landskapslagstiftningen
meddelat att ministeriet inte avser att inkomma med en i överens-
kommelsen avsedd bedömning.
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Ikraftträdelsebestämmelsen i landskapslagen bemyndigar land-
skapsregeringen att med stöd av 20 § 3 mom. i självstyrelselagen
bestämma när landskapslagen helt eller delvis ska träda i kraft. Enligt
nämnda lagrum kan lagtinget bemyndiga landskapsregeringen att
bestämma att en landskapslag helt eller delvis ska träda i kraft redan
innan republikens president har fattat beslut om utövande av sin ve-
torätt om ett anslag i landskapets budget förutsätter att en landskaps-
lag stiftas och det finns särskilda skäl för att landskapslagen ska
träda i kraft snabbt. Det är således fråga om ett undantagsförfarande
från den föreskrivna lagstiftningskontrollen, vilket undantagsförfa-
rande förutsätter särskilda skäl. Med beaktande av det som härom
framförs i landskapslagens förarbeten, främst till hänvisningen till
landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget för år 2016
samt dess motiveringar till den här avsedda produktionsbaserade er-
sättningen för vindkraft, konstaterar Ålandsdelegationen att förutsätt-
ningarna i självstyrelselagens 20 § 3 mom. formellt uppfylls, varför
bestämmelsen i landskapslagen inte föranleder anmärkning från de-
legationens sida.

Ålandsdelegationens utlåtande

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

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

På Ålandsdelegationens vägnar:

Peter Lindbäck
ordförande

Rainer Åkerblom
sekreterare


