ÅLANDSDELEGATIONEN

Diarienr D 10 20 01 80 - D 10 20 01 81

Helsingfors/Mariehamn 27.1.2021
Nr 5/21
Hänvisning Ålands lagtings skrivelser
16.12.2020, nris 273 och
276/2020.

Till Justitieministeriet

Ärende

Utlåtande över följande av lagtinget 16.12.2020 antagna landskapslagar:
1. Landskapslag om upphävande av 9 § 2 mom. landskapslagen
om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen,
2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning av
lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.
Ålandsdelegationen avger i det följande ett gemensamt utlåtande
över ovan nämnda landskapslagar.

Landskapslagarnas huvudsakliga innehåll
I landskapslagarna görs ändringar av teknisk natur beträffande reglering av behörighetsvillkor.
Lagstiftningsbehörigheten
Lagstiftningsbehörigheten i fråga om landskapsregeringen och under
denna lydande myndigheter och inrättningar, landskapets tjänstemän, tjänstekollektivavtal för landskapets anställda, disciplinär bestraffning av landskapets tjänstemän, arbetspensionsskydd för landskapets anställda och för förtroendevalda inom landskapsförvaltningen samt för rektorer, lärare och timlärare vid grundskolor i landskapet tillkommer landskapet enligt 18 § 1, 2 och 2a punkterna i självstyrelselagen för Åland.
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Enligt självstyrelselagens 18 § 4 punkt har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om kommunernas förvaltning, kommunernas tjänsteinnehavare, tjänstekollektivavtal för kommunernas anställda och
disciplinär bestraffning av kommunernas tjänsteinnehavare.
Jämlikt 18 § 13 punkten i självstyrelselagen tillkommer lagstiftningsbehörigheten landskapet gällande socialvården. Enligt förarbetena
till gällande självstyrelselag (RP 73/1990 rd s. 66) innefattar begreppet socialvård, förutom den egentliga socialvården, även bl.a. barnskydd och barndagvård, specialomsorger om utvecklingsstörda,
missbrukarvård, nykterhetsarbete, moderskapsunderstöd, barnbidrag, stöd för vård av barn i hemmet, service och stöd på grund av
handikapp samt handikappbidrag.
Jämlikt 27 § 21 punkten i självstyrelselagen hör arbetsrätt med undantag av tjänstekollektivavtal för landskapets och kommunernas anställda till rikets behörighet. Till rikets behörighet har enligt 29 § 1
mom. 6 punkten i självstyrelselagen hänförts arbetsavtal och samarbete inom företag.
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.
Med begreppet reglerat yrke avses en eller flera former av yrkesverksamhet där det genom landskapslag direkt eller indirekt krävs bestämda yrkeskvalifikationer för tillträde till eller utövande av verksamheten eller någon form av denna. De aktuella landskapslagarna utgör
blankettlagar som gäller inom landskapets behörighetsområden, och
begränsar sig således till att reglera behörigheten att vara verksam
inom sådana yrken som utgör landskapsbehörighet.
I 3a § i landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda intas ett delegeringsstadgande enligt
vilket bestämmelser om behörighetskrav för personer inom specialomsorger av utvecklingsstörda kan utfärdas i landskapsförordning.
Med beaktande av den reglering som finns i annan landskapslagstiftning kan delegeringsstadgandet inte anses beröra grunderna för individens rättigheter och skyldigheter eller frågor som enligt grundlagen eller självstyrelselagen i övrigt hör till området för lag. Förordningsfullmakten uppfyller därigenom de förutsättningar för delegeringar som anges i självstyrelselagens 21 § 1 mom., som motsvarar
grundlagens 80 § 1 mom.
Ålandsdelegationens utlåtande
Ålandsdelegationen finner att landskapslagarna faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet.
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Närvarande

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

På Ålandsdelegationens vägnar:

Peter Lindbäck
ordförande

Rainer Åkerblom
sekreterare

