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Remissutlåtande över förslag till ny självstyrelselag för Åland
Företagarna på Åland har tagit del av lagförslaget och framför följande:
Syftet med revisionen av självstyrelselagen är att skapa ett mera dynamiskt självstyrelsesystem som
möjliggör en smidigare utveckling av framtida lagstiftning och som ger Åland större inflytande över
anpassningen till samhällsutvecklingen.
Vi ser positivt på att Åland särskiljs från den landskapsförvaltning som finns på rikshåll och att detta
förtydligas i terminologin. Vidare är det till fördel att Delegationen för Ålandsärenden, får en förstärkt
roll som expertorgan i självstyrelselagstiftningen och en starkare roll i efterhandskontrollen av
lagtingslagar.
Förslaget att ge utökad behörighet för Åland att förhandla och sätta i kraft internationella förpliktelser
samt större möjligheter att påverka beredningen av ärenden som avgörs av Europeiska unionens
institutioner understöds, eftersom Ålands inflytande enligt nuvarande system uppfattats som alltför
svagt och ofta senkommet.
Ändringen av behörighetsfördelningen genom förenklade förfaranden genom vilka riksdagens
behörighet på Åland kan ändras för vissa behörighetsområden är välkommen.
Synnerligen positivt ser vi på förslaget att överklagande i förvaltningsärenden när det är fråga om
landskapsregeringens beslut ändras så att huvudregeln är att besluten överklagas hos
förvaltningsdomstolen. Detta är en fråga vi drivit aktivt sedan 2013, eftersom det för små företag och
föreningar upplevts som en stor demokratibrist att det endast funnits en enda besvärsinstans (HFD).
En utvecklad och förstärkt åländsk självstyrelse är viktig för att säkerställa svenskspråkig service för det
åländska näringslivet. När det gäller Finlands behörighet måste det garanteras att svenskspråkig service
föreligger, även i fråga om bestämmelser och föreskrifter från statliga myndigheter. Särskilt viktigt är
detta i fråga om allmänt bindande kollektivavtal, varför detta bör förtydligas i 95 § i lagförslaget.
När det gäller de områden som kan överföra till lagtingets behörighet, vore det önskvärt att ett bredare
område skulle komma i fråga, i synnerhet sådana områden som påverkar näringslivets
verksamhetsförutsättningar och som ger Åland större möjligheter att påverka samhällets utveckling.
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