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Till Justitieministeriet 
 
 
 
 
 
Ärende  Utlåtande över landskapslag om ändring av landskapslagen om till-

lämpning av lagen om allmänt bostadsbidrag, antagen av lagtinget 
19.12.2016. 

 
Landskapslagens huvudsakliga innehåll 
 
 Till 3 § i blankettlagen fogas ett tillägg enligt vilken rikslagens 10 § 

ska på Åland tillämpas i den lydelse den har den 31 december 2016, 
varvid ändringar i riket av paragrafen inte enligt bestämmelserna i 
blankettlagen automatiskt ska träda i kraft i landskapet. I landskaps-
lagen ingår ett bemyndigande för landskapsregeringen att enligt 20 § 
3 mom. i självstyrelselagen bestämma när landskapslagen helt eller 
delvis ska träda i kraft. 

 
Lagstiftningsbehörigheten 
 
 Syftet med det allmänna bostadsbidraget är att sänka boendeutgif-

terna för hushåll med låga inkomster och garantera en skälig boen-
denivå. Landskapslagen gäller härvid socialvård, som utgör land-
skapsbehörighet enligt 18 § 13 punkten i självstyrelselagen. Land-
skapslagen berör även landskapets myndigheter samt kommuner-
nas förvaltning på vilka områden lagstiftningsbehörigheten tillkom-
mer landskapet enligt 18 § 1 och 4 punkterna i självstyrelselagen. 

 
 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 
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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. 

 
 Syftet med lagändringen är att den ändring av rikslagens 10 §, som 

skulle innebära en sänkning av de maximala boendekostnaderna 
som anses som godtagbara i beräkningen av nivån på bostadsbidra-
get, och därigenom en sänkning av det allmänna bostadsbidraget, 
inte ska tillämpas på Åland. Enligt landskapslagens förarbeten hänför 
sig lagändringen till landskapsregeringens budgetförslag för 2017 
moment 41010 ”Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)”. I den för-
klarande texten noteras inga sänkningar i beräkningsgrunderna för 
bostadsbidragets del, varför man kan utgå från att den ändring som 
ska träda i kraft i riket 1.1.2017 inte beaktats i landskapets budget-
förslag.  Anslaget för bostadsstödet i budgetförslaget kan därför an-
ses förutsätta att landskapslagen stiftas, fastän det inte uttryckligen 
anges i anslagets motivering. Med beaktande även av det som 
härom framförs i landskapets förarbeten konstaterar Ålandsdelegat-
ionen att förutsättningarna i självstyrelselagens 20 § 3 mom. härvid 
formellt uppfylls, varför bestämmelsen inte föranleder anmärkning 
från delegationens sida. 

 
Ålandsdelegationens utlåtande 
 
 Ålandsdelegationen finner att landskapslagen faller inom landskap-

ets lagstiftningsbehörighet. 
 
Närvarande  Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Lampi, Mäenpää 

och Pellonpää. 
 
 

På Ålandsdelegationens vägnar: 
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ordförande 
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sekreterare 


