
Postadress: Telefon: Telefax: Adress i Helsingfors: 
Ålandsdelegationen växel 018-635270 018-635268 Georgsgatan 9 A 4 
Statens ämbetsverk på Åland    00120 HELSINGFORS 
PB 58      
22101 MARIEHAMN           

ÅLANDSDELEGATIONEN                                           Diarienr D 10 19 05 4 
 
 
Helsingfors/Mariehamn 30.10.2019  
                                                                                    
Nr 39/19 
                               
Hänvisning Justitieministeriets skrivelse 
 9.10.2019, VN/5333/2018. 
 
  
 
 
 
  
 

Till Justitieministeriet 
 
 
 
 
  
Ärende 
 
Justitieministeriet har med hänvisning till 32 § 3 mom. i självstyrelselagen för Åland i 
skrivelse 9.10.2019 inbegärt Ålandsdelegationens utlåtande över ett förslag till en 
överenskommelseförordning om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsu-
mentrådgivning. Den nya överenskommelseförordningen ska ersätta gällande förord-
ning om skötseln i landskapet Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning 
(FFS 720/2014, ÅFS 46/2014). Arbets- och näringsministeriet och finansministeriet 
har inkommit med utlåtande. Ålands landskapsregering har samtyckt till överenskom-
melseförordningen. 
 
Överenskommelseförordningens bakgrund och innehåll 
 
Ansvaret för ordnandet av konsumentrådgivningen i riket har genom lagen om änd-
ring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket (FFS 1080/2018) överförts från 
magistraterna till Konkurrens- och konsumentverket. Enligt 30 § 11 punkten i själv-
styrelselagen ska de uppgifter som enligt lagstiftningen om konsumentrådgivning an-
kommer på magistraterna i landskapet skötas av landskapsmyndigheterna i enlighet 
med avtal mellan landskapet och staten. Eftersom konsumentrådgivningsuppgifterna 
i riket 1.1.2019 har överförts från magistraterna till Konkurrens- och konsumentverket 
är en ändring av 30 § 11 punkten i självstyrelselagen anhängig. Lagrummet ska änd-
ras så att de uppgifter som enligt lagstiftningen om konsumentrådgivning ankommer 
på Konkurrens- och konsumentverket i landskapet Åland ska skötas av landskaps-
myndigheterna i enlighet med avtal mellan landskapet och staten. Ålandsdelegat-
ionen avgav 18.7.2018 utlåtande över denna ändring av självstyrelselagen. I den nya 
överenskommelseförordningen beaktas att kostnadsansvaret för konsumentrådgiv-
ningen på Åland överförs från finansministeriets förvaltningsområde till arbets- och 
näringsministeriets ansvarsområde. 
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Förslagets 1 § anger, liksom gällande överenskommelseförordning, att Ålands om-
budsmannamyndighet svarar för de konsumentrådgivningsuppgifter som enligt 30 § 
11 punkten i självstyrelselagen ankommer på landskapsmyndigheterna. Enligt 2 § 
ankommer det på riket att svara för utgifter och kostnader som landskapsregeringen 
har på grund av de uppgifter som överenskommelseförordningen avser. Landskaps-
regeringen och arbets- och näringsministeriet förutsätts närmare avtala om kostnads-
ersättningarna. Enligt 3 § ska förordningen träda i kraft 1.12.2019. Samtidigt upphävs 
gällande överenskommelseförordning om skötseln på Åland av uppgifter som gäller 
konsumentrådgivning. 
 
Lagstiftningsbehörigheten 
 
Lagstiftningsbehörigheten i fråga om landskapsregeringen och under denna lydande 
myndigheter och inrättningar tillkommer landskapet enligt 18 § 1 punkten i självsty-
relselagen. Enligt 27 § 10 punkten i självstyrelselagen har riket lagstiftningsbehörig-
het bl.a. i fråga om konsumentskydd. Såsom ovan anges regleras förvaltningsbehö-
righeten gällande konsumentrådgivningen i 30 § 11 punkten i självstyrelselagen. 
 
Finansieringen 
 
Självstyrelselagen utgår från att kostnadsansvaret följer lagstiftnings- respektive för-
valtningsbehörigheten. Kostnadsansvaret kan, såsom i detta fall, även regleras i en 
överenskommelseförordning. Såsom ovan konstaterats ankommer det enligt förord-
ningsutkastets 2 § på riket att svara för de utgifter och kostnader som Ålands land-
skapsregering har på grund av de uppgifter som förordningen avser. Trots formule-
ringen torde paragrafen avse de kostnader som handhavandet av konsumentrådgiv-
ningsuppgifterna föranleder Ålands ombudsmannamyndighet. Eftersom Ålands om-
budsmannamyndighet är en landskapsregeringen underställd myndighet föranleder 
nämnda formulering inte några anmärkningar från Ålandsdelegationens sida. 
 
Ålandsdelegationens slutsats 
 
Enligt 32 § 1 mom. i självstyrelselagen kan genom en överenskommelseförordning 
uppgifter som hör till riksförvaltningen för viss tid eller tillsvidare överföras på en land-
skapsmyndighet eller uppgifter som hör till landskapsförvaltningen överföras på en 
riksmyndighet. Ålandsdelegationen har ovan konstaterat att ifrågavarande konsu-
mentrådgivningsuppgifter genom självstyrelselagens 30 § 11 punkt överförts till land-
skapsmyndigheterna. Denna omständighet har inte heller tidigare ansetts hindra ut-
färdandet av en överenskommelseförordning gällande handhavandet av dessa kon-
sumentrådgivningsuppgifter.  En överenskommelseförordning gällande nämnda upp-
gifter kan anses motiverad eftersom den innehåller särbestämmelser om kostnads-
ansvaret. Ålandsdelegationen ser inte hinder för att förslaget till överenskommelse-
förordning i föreliggande form sätts i kraft. Utfärdandet av överenskommelseförord-
ningen är beroende av att 30 § 11 punkten i självstyrelselagen ändras på det sätt 
som anges i 69 § i självstyrelselagen. 
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Närvarande 
 
Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Lampi, Pellonpää och Suviranta. 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                    

På Ålandsdelegationens vägnar: 
 
 
 
 
 

 
Peter Lindbäck 

ordförande 
 
 
 
 
 
 

Rainer Åkerblom 
sekreterare 

 
 
                


