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Till Justitieministeriet 

 

Ärende 

 

Justitieministeriet har med hänvisning till 32 § 3 mom. i självstyrelselagen för Åland i 

skrivelse 4.12.2020 inbegärt Ålandsdelegationens utlåtande över ett utkast till en över-

enskommelseförordning om skötseln i landskapet Åland av de förvaltningsuppgifter 

som gäller stöd för byggande av bredband. Kommunikationsministeriet och Transport- 

och kommunikationsverket har beretts tillfälle att inkomma med utlåtande i ärendet. 

Ministeriet har inte inkommit med utlåtande, men Transport- och kommunikationsver-

ket har 2.12.2020 förordat att förordningen utfärdas. Ålands landskapsregering har 

19.11.2020 samtyckt till överenskommelseförordningen. 

 

Överenskommelseförordningens bakgrund och innehåll 

 

Genom lagen om stöd för byggande av bredband (FFS xxxxx/2020, nedan rikslagen) 

upphävs lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden (FFS 

1186/2009). Syftet med rikslagen är att främja byggande av snabba bredbandsförbin-

delser och på det sättet trygga mångsidiga kommunikationstjänster i hela Finland. La-

gen gör det möjligt att stöda byggande av bredband med statens medel. Rikslagen 

tillämpas när Transport- och kommunikationsverket beviljar stöd för bredbandsprojekt 

av anslag i statsbudgeten. Lagen innehåller bestämmelser om förutsättningarna för 

beviljande och utbetalning av stöd samt om den behöriga stödmyndigheten och dess 

uppgifter. Rikslagen innehåller uppgifter för Transport- och kommunikationsverket och 

landskapsförbundet. De uppgifter som enligt lagens 2 § 3 mom. har ålagts landskaps-

förbundet sköts i landskapet Åland av Statens ämbetsverk på Åland. Landskapsför-

bundets uppgifter anges i rikslagens 5 § och 6 §, vilka hänför sig till ansökningsförfa-

randet för stödet. 

 

Den nya överenskommelseförordningen, som upphäver den nu gällande förordningen, 

föreslås utfärdas efter det att rikslagen har trätt i kraft den 1 januari 2021 och den 

gamla rikslagen har upphävts. Enligt överenskommelseförordningens 1 § sköts de 

uppgifter som avses i 4 § 1 mom., 5 § 1 mom. och 6 § 1 och 3 mom. i rikslagen i 

landskapet Åland av Ålands landskapsregering. Beträffande överklagande av land-

skapsregeringens beslut i ärenden som avses i 1 mom. hänvisas till 25 § 3 mom. i 

självstyrelselagen för Åland. I förordningens 2 § anges att den träder i kraft den 1 feb-

ruari 2021. Genom förordningen upphävs gällande överenskommelseförordning om 
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skötseln i landskapet Åland av de förvaltningsuppgifter som gäller stöd för byggande 

av bredband (FFS 810/2010, ÅFS 72/2010).   

 

Lagstiftningsbehörigheten 

 

Enligt 27 § 40 punkten i självstyrelselagen hör televerksamhet till rikets lagstiftnings-

behörighet. Bredbandsprojekt som stöds med offentliga medel är att hänföra till rätts-

området televerksamhet. Enligt 18 § 22 punkten i självstyrelselagen har landskapet 

lagstiftningsbehörighet i fråga om näringsverksamhet med beaktande av vad som 

stadgas i 11 §, 27 § 2, 4, 9, 12-15, 17-19, 26, 27, 29-34, 37 och 40 punkten samt 29 § 

1 mom. 3-5 punkten, dock så att även lagtinget har behörighet att vidta åtgärder för att 

främja sådan näringsverksamhet som avses i de nämnda punkterna.  

 

Finansieringen 

 

Rikslagen reglerar statligt stöd för byggande av bredband i hela Finland. Förordnings-

utkastet reglerar en del av handläggningen av stödet i landskapet. Självstyrelselagen 

utgår från att kostnadsansvaret följer lagstiftnings- respektive förvaltningsbehörig-

heten. Enligt det som anförs ovan är bredbandsprojekt att hänföra till rättsområdet te-

leverksamhet, som utgör riksbehörighet. Det ankommer således på staten att stå för 

finansieringen av stödet i landskapet på samma grunder som i riket. Landskapet står 

för de kostnader som den överförda förvaltningsbehörigheten förorsakar, eftersom an-

nat ej anges i överenskommelseförordningen.  

 

Ålandsdelegationens slutsats 

 

Ålandsdelegationen ser för egen del inte några hinder för att förslaget till överenskom-

melseförordning i föreliggande form sätts i kraft. I justitieministeriets promemoria anges 

att uppgifterna enligt den föreslagna överenskommelseförordningen inte innebär nå-

gon väsentlig förändring i det rådande rättsläget, eftersom Ålands landskapsregering 

har skött samma uppgifter under det tidigare stödprogrammet. Ålandsdelegationen har 

erfarit att Statens ämbetsverk på Åland för egen del förordar förslaget. 

 

Närvarande 

 

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


