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Till Ålands landskapsregering 
 

 
 
 
 
Ärende 
 
Ålandsdelegationen avgav 25.2.2021 utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet 
om frågor i anslutning till ett utkast till en regeringsproposition med förslag till lagar 
om ändring av lagstiftningen om social- och hälsovården och räddningsväsendet 
samt av vissa andra lagar med anledning av lagstiftningen om inrättande av välfärds-
områden och om en reform av social- och hälsovården och räddningsväsendet. 
Ålands landskapsregering inbegär nu ett kompletterande utlåtande i anslutning till 
nämnda utlåtande.  
 
Ålandsdelegationens förtydliganden 
 
Ålandsdelegationen konstaterar inledningsvis att social- och hälsovårdsministeriet fo-
gat Ålands landskapsregerings utlåtande 18.2.2021 i ärendet till de handlingar som 
sändes till delegationen, varför det inte förelåg någon anledning för Ålandsdelegat-
ionen att inbegära ett ytterligare utlåtande av landskapsregeringen. 
 
Ålandsdelegationen önskar framhålla att föreliggande regeringsproposition inte syftar 
till att överföra nya uppgifter på kommunerna, utan till att uppgifter som kommunerna 
nu sköter i hela landet för Ålands del skulle förbli kommunala uppgifter, fastän de i 
riket överförs på andra offentliga myndigheter som saknar motsvarighet på Åland. 
Det är uteslutande denna fråga som Ålandsdelegationen i utlåtandet 25.2.2021 för-
utsattes ta ställning till. Ålandsdelegationen konstaterade i sitt utlåtande att detta är 
möjligt enligt självstyrelselagen förutsatt att några hinder för detta inte kan härledas 
från grundlagen. Ålandsdelegationen förväntades inte ta ställning till den hypotetiska 
frågan huruvida nya uppgifter kan påföras kommuner i samband med den aktuella  
reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet eller eventuella senare 
ändringar. 
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I skrivelsen 11.3.2021 hänvisar landskapsregeringen till Högsta domstolens utlå-
tande 20.12.2013 gällande Ålands lagtings beslut 18.9.2013 om antagande av land-
skapslag om ändring av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 
och om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av livsmedels-
lagen. Ålandsdelegationen anser dock att domstolens utlåtande inte gäller en nu ak-
tuell frågeställning, varför den inte föranleder några närmare kommentarer från 
Ålandsdelegationens sida. 
  
Närvarande 
 
Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Lampi, Pellonpää och Suviranta. 
  
 
 
 
 

På Ålandsdelegationens vägnar: 
 
 
 

 
 

Peter Lindbäck 
ordförande 

 
 
 

 
 

Rainer Åkerblom 
sekreterare 


