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Ärende  Utlåtande över landskapslag om ändring av barnomsorgslagen för 

landskapet Åland, antagen av lagtinget 3.4.2017. 
 
Landskapslagens huvudsakliga innehåll 
  
 Landskapslagen innehåller förtydligande bestämmelser om verk-

samheternas personaldimensionering samt ersättningsandelen för 
samhällsstödd enskild barnomsorg. Samtidigt höjs såväl inkomst-
gränsbeloppen för att betala barnomsorgsavgift som den högsta av-
giften per barn och månad. 

 
Lagstiftningsbehörigheten 
 
 Landskapslagen gäller landskapsregeringen och under denna ly-

dande myndigheter och inrättningar, kommunernas förvaltning, soci-
alvård samt näringsverksamhet, vilka områden helt eller till de delar 
som berörs av föreliggande landskapslag hör till landskapets lagstift-
ningsbehörighet enligt 18 § 1, 4, 13 och 22 punkterna i självstyrelse-
lagen för Åland. 

 
 Med anledning av att avgiftsbestämmelsen i landskapslagens 22 § 

ändras konstaterar Ålandsdelegationen att landskapet enligt 18 § 5 
punkten i självstyrelselagen har behörighet att lagstifta om grunderna 
för avgifter som uppbärs inom landskapsförvaltningen och enligt 44 § 
3 mom. i nämnda lag ankommer det på lagtinget att lagstifta om grun-
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derna för avgifter som uppbärs inom landskapsförvaltningen. Grund-
lagens 81 § 2 mom. förutsätter att grunderna för avgifter anges i lag. 
Dessutom förutsätter självstyrelselagens 21 § 1 mom., att bestäm-
melser som berör grunderna för individens rättigheter och skyldig-
heter samt om frågor som enligt grundlagen eller självstyrelselagen i 
övrigt hör till området för lag anges i landskapslag. I landskapslagen 
har intagits detaljerade stadganden om uträknande av barnomsorgs-
avgift och ramarna för avgiftens storlek. Bestämmelserna föranleder 
inte anmärkningar i behörighetsavseende. 

 
Ålandsdelegationens utlåtande 
 
 Ålandsdelegationen finner att landskapslagen faller inom landskap-

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

och Pellonpää. 
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