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Helsingfors/Mariehamn 27.1.2021
Nr 2/21
Hänvisning Ålands lagtings skrivelse
7.12.2020, nr 265/2020.

Till Justitieministeriet

Ärende

Utlåtande över landskapslag om ändring av landskapslagen om landskapsbidrag till bildningsförbund, antagen av lagtinget 7.12.2020.

Landskapslagens huvudsakliga innehåll
Ansökan om landskapsbidrag till ett bildningsförbund ska prövas av
Ålands kulturdelegation istället för av Ålands landskapsregering.
I landskapslagen görs härav föranledda ändringar.
Lagstiftningsbehörigheten
Enligt landskapslagen om Ålands kulturdelegation (ÅFS 53/1996) är
Ålands kulturdelegation en Ålands landskapsregering underlydande
myndighet som tillsätts av landskapsregeringen för att stöda och utveckla åländskt kulturliv. Landskapslagen gäller härvid landskapsregeringen och under denna lydande myndigheter och inrättningar,
som utgör landskapsbehörighet enligt självstyrelselagens 18 § 1
punkt. Landskapslagen berör även undervisning och kultur på vilka
områden lagstiftningsbehörigheten tillkommer landskapet enligt 18 §
14 punkten i självstyrelselagen.
Av landskapslagens 9 § 2 mom. framgår att ett villkor för erhållande
av landskapsbidrag är att bildningsförbundets verksamhetsspråk är
svenska. Bestämmelsen är förenlig med 36 och 40 § i självstyrelselagen.
I landskapslagens 11 § 3 mom. ingår ett hänvisningsstadgande till
rikets lag om verkställighet av skatter och avgifter (FFS 706/2007).
Jämlikt 27 § 23 punkten i självstyrelselagen har riket behörighet i
fråga om verkställighet av domar. Stadgandet i 11 § gäller återkrav
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av landskapsbidrag hos ett bildningsförbund och ansluter sig till rättsområdet undervisning och kultur. Stadgandet innehåller inte självständiga bestämmelser om verkställighet av återkrav utan hänvisar
till denna del till bestämmelserna i rikets lag, varför stadgandet kan
intas i landskapslagen.
Stadgandena i landskapslagens 12 § gäller ränta och dröjsmålsränta
på belopp som ska återbetalas av landskapsbidrag som Ålands kulturdelegation beviljat. I landskapets behörighet ingår att bestämma
räntesatsen för sådana bidrag. Beträffande räntans och dröjsmålsräntans storlek har hänvisningar till räntelagen (FFS 633/1982) intagits. Stadgandena föranleder inte några anmärkningar från behörighetssynpunkt.
Besvärsbestämmelsen i landskapslagens 17 §, som utpekar Ålands
förvaltningsdomstol som besvärsinstans, överensstämmer med 25 §
i självstyrelselagen. Ålandsdelegationen konstaterar att 17 § enligt
sin ordalydelse tyder på att bara beslut som fattats med anledning av
ett rättelseyrkande får överklagas, däremot inte det beslut som givit
anledning till rättelseyrkandet. Ett besvärsförbud beträffande det sist
nämnda beslutet borde uttryckas tydligt i lagen, men att så inte är
fallet utgör ingen behörighetsöverskridning.
Ålandsdelegationens utlåtande
Ålandsdelegationen finner att landskapslagen faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet.
Närvarande

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