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Till Justitieministeriet

Ärende

Utlåtande över landskapslag om ändring av landskapslagen om erkännande av yrkeskvalifikationer, antagen av lagtinget 27.4.2020.

Landskapslagens huvudsakliga innehåll
I landskapslagen intas kompletterande respektive nya bestämmelser
om villkor för och verkan av erkännande av yrkeskvalifikationer.
Lagstiftningsbehörigheten
Lagstiftningsbehörigheten i fråga om landskapets myndigheter, landskapets tjänstemän, undervisning samt näringsverksamhet tillkommer med vissa undantag landskapet enligt 18 § 1, 2, 14 och 22 punkterna i självstyrelselagen för Åland. Behörigheten i fråga om den kunskap och skicklighet som fordras för att vinna kompetens som godkänns av staten tillkommer dock riket enligt självstyrelselagens 27 §
3 punkt.
Lagstiftningsbehörigheten är delad mellan landskapet och riket när
det gäller regleringen av behörigheten att vara verksam inom olika
yrken. Beroende på behörighetsfördelningen finns det vissa reglerade yrken som utövas i landskapet med stöd av rikets lagstiftning,
medan andra reglerade yrken bestäms i landskapslagstiftningen.
Ålandsdelegationen konstaterade i utlåtandet 8.2.2017 över landskapslagen om erkännande av yrkeskvalifikationer att landskapslagen begränsar sig endast till sådana yrken som regleras i landskapslagstiftningen, varför detta gäller även i fråga om föreliggande landskapslag.
Med anledning av landskapslagens tillämpningsområde konstaterar
Ålandsdelegationen att förhållandet till utländska makter utgör riksbehörighet enligt självstyrelselagens 27 § 4 punkt, med beaktande
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av bestämmelserna i lagens 9 och 9a kap. Då åtgärder vidtas i Finland med anledning av beslut som fattas inom Europeiska unionen
är lagstiftningsbehörigheten och behörigheten i förvaltningsärenden
för Ålands del delad mellan landskapet och riket på det sätt som
anges i självstyrelselagen. Behörighetsfördelningen i självstyrelselagen mellan landskapet och riket bibehålls också vid genomförandet
av gemenskapsrätten. I fråga om den interna kompetensfördelningen
mellan riket och landskapet är det landskapets sak att se till att gemenskapsrätten genomförs i landskapet till den del en fråga hör till
en medlemsstats behörighet, men enligt självstyrelselagen ankommer på landskapet. Enligt Ålandsdelegationens bedömning överensstämmer landskapslagen med ovan nämnda stadganden i självstyrelselagen.
Beträffande bedömningen av landskapslagars förenlighet med EU:s
regelverk har en överenskommelse ingåtts 4.3.2009 mellan Ålandsdelegationen och justitieministeriet. Delegationen konstaterar att justitieministeriet beträffande den här aktuella landskapslagen 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 landskapslagen inte föreligger.
Närvarande

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