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Till Justitieministeriet

Ärende

Utlåtande över landskapslag om ändring av 4 § landskapslag om tilllämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen, antagen av lagtinget 27.5.2019.

Landskapslagens huvudsakliga innehåll
Genom landskapslagen höjs barnbidragets tillägg för ensamförsörjare.
Lagstiftningsbehörigheten
Landskapet tillkommer enligt 18 § 13 punkten i självstyrelselagen för
Åland lagstiftningsbehörighet i fråga om socialvård.
Ikraftträdelsebestämmelsen i landskapslagen bemyndigar landskapsregeringen 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 vetorätt om ett anslag i landskapets budget förutsätter att en landskapslag stiftas och det finns särskilda skäl för att landskapslagen ska
träda i kraft snabbt. Det är således fråga om ett undantagsförfarande
som förutsätter särskilda skäl. Ålandsdelegationen konstaterar att
medel för denna förhöjning intagits i Ålands landskapsregerings förslag till första tilläggsbudget för år 2019, där det även hänvisas till
föreliggande landskapslag. I förslaget till tilläggsbudget anges att höjningen är ett led i arbetet att stärka situationen för de ekonomiskt
utsatta. Detta är en riktad insats till en grupp där risken för socioekonomisk utsatthet är hög. I landskapsregeringens lagförslag nr
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24/2018-2019 anges att lagförslaget, vilken överlämnas till lagtinget
i samband med tilläggsbudgeten, görs med avsikt att lagen kan sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen
för att lagen ska kunna tillämpas från den 1 juli 2019. Med beaktande
härav anser Ålandsdelegationen att förutsättningarna i självstyrelselagens 20 § 3 mom. formellt uppfylls, varför ikraftträdelsebestämmelsen inte föranleder anmärkning från delegationens sida.
Ålandsdelegationens utlåtande
Ålandsdelegationen finner att landskapslagen faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet.
Närvarande

Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Lampi, Pellonpää
och Suviranta.
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