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Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 28.8.2017,  
 nris 129,131, 133, 135, 138, 140, 142,  
 144, 146, 148,150, 152, 154, 156, 158,  
 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174,  
 176, 178, 180, 182, 184 och 186/2017. 
 
 
 
 

Till Justitieministeriet 
 
 
 
 
Ärende  Utlåtande över följande av lagtinget 28.8.2017 antagna landskapsla-

gar: 
 

1. Landskapslag om ändring av förvaltningslagen för landskapet 
Åland, 

2. Landskapslag om ändring av kommunallagen för landskapet 
Åland, 

3. Landskapslag om ändring av 9b § landskapslagen om ärendenas 
handläggning i landskapsregeringen, 

4. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands miljö- 
och hälsoskyddsmyndighet, 

5. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands arbets-
marknads- och studieservicemyndighet, 

6. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands statistik- 
och utredningsbyrå, 

7. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands hälso- 
och sjukvård, 

8. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands polis-
myndighet, 

9. Landskapslag om ändring av landskapslagen om gymnasieutbild-
ning, 

10. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Högskolan på 
Åland, 

11. Landskapslag om ändring av landskapslagen om motorfordons-
byrån, 

12. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands ombuds-
mannamyndighet, 
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13. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands sjösä-
kerhetscentrum, 

14. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Datainspekt-
ionen, 

15. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands energi-
myndighet, 

16. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Lotteriinspekt-
ionen, 

17. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Landskapsre-
visionen, 

18. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands kultur-
delegation, 

19. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands folkhög-
skola, 

20. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands musikin-
stitut, 

21. Landskapslag om ändring av vattenlagen för landskapet Åland, 
22. Landskapslag om ändring av landskapslagen om miljöskydd, 
23. Landskapslag om ändring av 50 och 114 §§ landskapslagen om 

allmänna vägar i landskapet Åland, 
24. Landskapslag om ändring av 23 § jaktlagen för landskapet Åland, 
25. Landskapslag om ändring av 25 och 41 §§ landskapslagen om 

fiske i landskapet Åland, 
26. Landskapslag om ändring av 21 § landskapslagen om hembygds-

rättsförfaranden, 
27. Landskapslag om ändring av 46 § landskapslagen om naturvård, 
28. Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om yrkesmässig 

trafik, 
29. Landskapslag om ändring av 8 § landskapslagen om fornminnen. 

 

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

 
Landskapslagarnas huvudsakliga innehåll 

 
 Landskapslagstiftningen ändras i syfte att underlätta den elektro-

niska förvaltningen. Samtliga myndigheter förutsätts ha elektroniska 
anslagstavlor på sina webbplatser. Införandet av elektroniska an-
slagstavlor föranleder ändringar i bestämmelserna om offentlig del-
givning i förvaltningslagen för landskapet Åland, i kommunallagen för 
landskapet Åland och andra landskapslagar. Elektronisk underskrift 
möjliggörs. 

 
Lagstiftningsbehörigheten 
 
 Landskapslagstiftningen berör lagtingets organisation och uppgifter, 

landskapsregeringen och under denna lydande myndigheter och in-
rättningar, landskapets tjänstemän samt kommunernas förvaltning 
och kommunernas tjänsteinnehavare, på vilka områden lagstiftnings-
behörigheten tillkommer landskapet enligt 18 § 1, 2 och 4 punkterna 
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i självstyrelselagen för Åland. Landskapslagstiftningen gäller förvalt-
ningsförfarandet vid nämnda myndigheter, och utgör härvid land-
skapsbehörighet. 

 
 Enligt självstyrelselagens 27 § 1 punkt hör stiftande, ändring och upp-

hävande av grundlag samt avvikelse från grundlag till rikets lagstift-
ningsbehörighet. Grundlagen innehåller ett flertal bestämmelser som 
berör myndigheternas verksamhet. Enligt grundlagens 21 § 1 mom. 
har var och en rätt att på behörigt sätt och utan ogrundat dröjsmål få 
sin sak behandlad av en myndighet som är behörig enligt lag. Grund-
lagens 21 § 2 mom. förutsätter att offentligheten vid handläggningen, 
rätten att bli hörd, rätten att få motiverade beslut och rätten att söka 
ändring samt andra garantier för en god förvaltning tryggas genom 
lag. Grundlagens 22 § förutsätter att det allmänna ska se till att de 
grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna 
tillgodoses. Enligt grundlagens 118 § svarar en tjänsteman för att 
hans eller hennes ämbetsåtgärder är lagliga. Grundlagens 14 § 4 
mom. förutsätter att det allmänna ska främja den enskildas möjlig-
heter att delta i samhällelig verksamhet och att påverka beslut som 
gäller honom eller henne själv. Grundlagens 20 § 2 mom. ålägger det 
allmänna att verka för att var och en har möjlighet att påverka beslut 
i frågor som gäller den egna livsmiljön. Enligt 17 § 3 mom. i grundla-
gen ska rättigheterna för dem som använder teckenspråk samt dem 
som på grund av handikapp behöver tolknings- och översättnings-
hjälp tryggas genom lag. Enligt grundlagens 80 § 1 mom. ska be-
stämmelser om grunderna för individernas rättigheter och skyldig-
heter utfärdas genom lag. Enligt Ålandsdelegationens uppfattning är 
bestämmelserna i den nu aktuella landskapslagstiftningen förenliga 
med nämnda grundlagsbestämmelser. 

 
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 


