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

keskompetens för lastbils- och bussförare, antagen av lagtinget 
7.12.2020.  

 
Landskapslagens huvudsakliga innehåll 
  
 Undantagen från de allmänna förarkraven samt innehållet i utbild-

ningen för den grundläggande yrkeskompetensen och fortbildningen 
preciseras. Ändringarna föranleds av Europaparlamentets och rå-
dets direktiv (EU) 2018/645 om ändring av direktiv 2003/59/EG om 
grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa väg-
fordon för gods- och persontransport och direktiv 2006/126/EG om 
körkort. 

 
Lagstiftningsbehörigheten 
 
 Landskapslagen gäller landskapets myndigheter, vägtrafik, undervis-

ning samt näringsverksamhet på vilka områden lagstiftningsbehörig-
heten tillkommer landskapet enligt 18 § 1,14, 21 och 22 punkterna i 
självstyrelselagen för Åland helt eller till de delar landskapslagen re-
glerar.   

 
 Förordningsfullmakter har intagits i landskapslagens 6 § 4 mom. och 

9 § 2 mom. Med anledning härav konstateras att enligt 21 § 1 mom. 
i självstyrelselagen kan landskapsregeringen med stöd av ett bemyn-
digande i landskapslag utfärda förordningar i angelägenheter som 
hör till landskapets behörighet. Genom landskapslag ska dock utfär-
das bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyl-
digheter samt om frågor som enligt grundlagen eller självstyrelsela-
gen i övrigt hör till området för lag. Denna begränsning motsvarar 
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begränsningen i 80 § 1 mom. i grundlagen. Detta innebär att det tyd-
ligt ska framgå hur normgivningsmakten delegeras och vilka områ-
den och vilka angelägenheter delegeringen gäller. Om delegeringen 
av normgivningsmakten inte uppfyller de krav som grundlagen upp-
ställer, 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 behörighetsö-
verskridning. Ålandsdelegationen konstaterar att innehållet i delege-
ringarna preciseras och begränsas av den reglering som finns i land-
skapslagen och på området gällande EU-rättsakter. Med beaktande 
av dessa omständigheter anser Ålandsdelegationen att delegerings-
stadgandena uppfyller de krav som anges i självstyrelselagens 21 § 
1 mom. och grundlagens 80 § 1 mom.  

 
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. 
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sekreterare 


