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

bytarstöd, antagen av lagtinget 12.3.2018. 
 
Landskapslagens huvudsakliga innehåll 
 
 Landskapsregeringen befullmäktigas att i landskapsförordning när-

mare besluta om separata nivåer för antal djurenheter som berättigar 
till ledighet och vikariehjälp samt om avbytarstödets belopp samt om 
ersättningen för vikariehjälp. 

 
Lagstiftningsbehörigheten 
 
 Landskapslagen gäller landskapets myndigheter, socialvård, jord- 

och skogsbruk samt näringsverksamhet, på vilka områden lagstift-
ningsbehörigheten enligt 18 § 1, 13, 15 och 22 punkterna i självsty-
relselagen för Åland tillkommer landskapet med vissa undantag som 
inte berörs av föreliggande landskapslag. 

 
 Med anledning av de nya delegeringsbestämmelserna i landskaps-

lagens 3 § 2 mom., 5 § samt 6 § 2 mom. konstaterar Ålandsdelegat-
ionen att enligt 21 § 1 mom. i självstyrelselagen kan landskapsrege-
ringen med stöd av ett bemyndigande i landskapslag utfärda förord-
ningar i angelägenheter som hör till landskapets behörighet. Genom 
landskapslag ska dock utfärdas bestämmelser om grunderna för in-
dividens rättigheter och skyldigheter samt om frågor som enligt 
grundlagen eller självstyrelselagen i övrigt hör till området för lag. 
Denna begränsning motsvarar begränsningen i 80 § 1 mom. i grund-
lagen. Detta innebär att det tydligt ska framgå hur normgivningsmak-
ten delegeras och vilka områden och vilka angelägenheter delege-
ringen gäller. Om delegeringen av normgivningsmakten inte uppfyller 
de krav som självstyrelselagen och grundlagen uppställer, står den i 
strid med 27 § 1 punkten i självstyrelselagen, som hänför stiftande 
av grundlag och avvikelser från grundlag till rikets behörighet. I så fall 
utgör ett delegeringsstadgande en behörighetsöverskridning. 
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 Beträffande föreliggande landskapslag konstaterar Ålandsdelegat-

ionen att i landskapslagens 3 § 2 mom. berättigas landskapsrege-
ringen att i förordning besluta om det antal djur av visst slag i hus-
djursproduktion som ska anses kräva en likvärdig arbetsinsats som 
grund för avbytardagar eller vikariehjälp. Avsikten är att denna dele-
geringsbestämmelse ersätter den tabell som i den gällande land-
skapslagens 3 § 1 mom. 4 punkt anger det exakta antal husdjur enligt 
husdjurenheter som anses kräva en likvärdig daglig arbetsinsats. 
Dessa djurenheter är avgörande för det antal dagar för vilka avbytar-
stöd och vikariehjälp kan beviljas. I Landskapslagens 5 § berättigas 
landskapsregeringen att i förordning besluta om avbytarstödets be-
lopp, medan landskapsregeringen i landskapslagens 6 § 2 mom. be-
rättigas att i förordning besluta om ersättningsbeloppet för vikariehjäl-
pen. Nämnda bestämmelser ersätter de exakta penningbelopp som 
anges i gällande landskapslag. Inga närmare kriterier anges i land-
skapslagen för fastställande av antalet husdjurenheter eller för avby-
tarstödets eller vikariehjälpens penningbelopp, vilka är av central be-
tydelse gällande grunderna för berörda personers rättigheter och 
skyldigheter.  Delegeringsbestämmelserna kan därför inte anses 
uppfylla de krav som anges i självstyrelselagens 21 § 1 mom. vilken 
motsvarar begränsningen i grundlagens 80 § 1 mom., varför de utgör 
behörighetsöverskridningar. 

 
Ålandsdelegationens utlåtande 
 
 Ålandsdelegationen finner att landskapslagen faller inom landskap-

ets lagstiftningsbehörighet, förutom beträffande landskapslagens 3 § 
2 mom., 5 § och 6 § 2 mom. Speciellt då 3 § 1 mom. 4 punkten upp-
hävts genom lagtingsbeslutet, utgör landskapslagen inte en funge-
rande helhet i avsaknaden av dessa bestämmelser. Landskapslagen 
bör därför förordnas att förfalla i dess helhet. 

 
Närvarande Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Lampi, Mäenpää 

och Pellonpää. 
  
 

På Ålandsdelegationens vägnar: 
 
 

 
 

Peter Lindbäck 
ordförande 

 
 

 
 

Rainer Åkerblom 
sekreterare 


