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Till Justitieministeriet 
 
 
 
Ärende Utlåtande över landskapslag om ändring av körkortslagen för Åland, 

antagen av lagtinget 24.6.2020.  
 
Landskapslagens huvudsakliga innehåll 
 
 I landskapslagen görs vissa förtydliganden gällande beviljande av 

nytt körkort samt intas en bestämmelse som möjliggör användandet 
av nätverket för EU-körkort även för sådant informationsutbyte för 
kontrolländamål som föreskrivs i unionslagstiftningen.   

 
Lagstiftningsbehörigheten 
 
 Lagstiftningsbehörigheten gällande landskapets myndigheter, all-

män ordning och säkerhet samt vägtrafik tillkommer landskapet en-
ligt 18 § 1, 6 och 21 punkterna i självstyrelselagen. I landskapets be-
hörighet gällande vägtrafik ingår bland annat rätten att lagstifta om 
körkort och om förarutbildning. Bestämmelser som berör körförbud 
bör anses som ett i 18 § 26 punkten i självstyrelselagen avsett 
tvångsmedel som närmast hänför sig till rättsområdena allmän ord-
ning och säkerhet samt vägtrafik, och därmed kan innefattas i land-
skapsregleringen. Körförbudet är en särskild påföljd i avsikt att för-
hindra nya brott. 

 
 Ett delegeringsstadgande har intagits i landskapslagens 48 § 4 mom. 

enligt vilket det i landskapsförordning ska intas bestämmelser om vad 
som ingår i momentet angivna kurser och vem som ansvarar för dem. 
Med beaktande av den reglering som finns i landskapslagen kan 
denna delegering inte anses beröra grunderna för individens rättig-
heter och skyldigheter och uppfyller därmed förutsättningarna för de-
legering i självstyrelselagens 21 § 1 mom. och grundlagens 80 § 1 
mom.   
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 Beträffande bedömningen av landskapslagars förenlighet med EU:s 
regelverk har en överenskommelse ingåtts 4.3.2009 mellan Ålands- 

 delegationen och justitieministeriet. Delegationen konstaterar att ju-
stitieministeriet inte inkommit med en i överenskommelsen avsedd 
bedömning. 

 
 
Ålandsdelegationens utlåtande 
  

Ålandsdelegationen har med beaktande av självstyrelselagens för 
Åland stadganden funnit att hinder för ikraftträdande av landskapsla-
gen inte föreligger. 
 

 
Närvarande Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Lampi, Pellonpää 

och Suviranta. 
  
 
 
 

På Ålandsdelegationens vägnar: 
 

 
 

Peter Lindbäck 
ordförande 

 
 
 

Rainer Åkerblom 
sekreterare 


