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Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f.

Utlåtande

14.09.2017

Ärende:  OM 60/08/2013

ÅLANDS SJÄLVSTYRELSE I UTVECKLING – ÅLANDSKOMMITTÉNS 2013 
SLUTBETÄNKANDE

Begäran om utlåtande

1 kap. Ålands självstyrelse

-

2 kap. Lagtinget och Ålands regering

-

3 kap. Åländsk hembygdsrätt

-

4 kap. Ålands landshövding och Delegationen för Ålandsärenden

-

5 kap. Lagstiftningen

- de remissinstanser som är statens organ ombes liksom landskapsregeringen att med avseende på sitt 
eget förvaltningsområde bedöma rubrikerna för behörighetsområdena som uppräknas i 26, 28 och 30 § 
och motiveringen till dem. Är de korrekta och tillräckligt omfattande? Finns det behov att komplettera 
dem? Är de juridiska begreppen som används i dem aktuella och korrekta?

- de remissinstanser som är statens organ ombes liksom landskapsregeringen att med avseende på sitt 
eget förvaltningsområde på en allmän nivå bedöma vilka administrativa, ekonomiska och andra 
konsekvenser 28 § i lagförslaget har, så att dessa kan beskrivas i större utsträckning i regeringens 
proposition.

TCÅ r.f. upplever fortfarande att behörighetsfördelningen mellan landskapet och riket inte är helt 
kristallklar, dvs det är inte så lätt att på basen av lagförslaget veta exakt vilka lagar som till syvende 
och sist gäller för oss ålänningar.  
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TCÅ vill också åter igen påpeka att den dag Åland önskar en utvidgad lagstiftningsbehörighet ska 
landskapet ha såväl administrativa som ekonomiska resurser att verkligen klara av uppgifterna. Vi 
upplever att kapaciteten idag inte alla gånger räcker till för att säkerställa att rättsskyddet är lika för 
alla oavsett om man bor på Åland eller i riket.  Den som bär ansvaret för att uppgifterna kommit till 
ska också bära ansvaret för att uppgifterna verkligen sköts. 

6 kap. Den dömande makten

-

7 kap. Förvaltningen

-

8 kap. Initiativ, samråd, hörande, bistånd och behörighetstvister

TCÅ finner det lovvärt att ett uttryckligt krav om hörande om förslag till lagar och andra författningar 
införts i lagförslaget (51 §)

9 kap. Ålands ekonomi

-

10 kap. Internationella förpliktelser

-

11 kap. Ärenden som gäller Europeiska unionen

-

12 kap. Ämbetsspråk och språkliga rättigheter

-

13 kap. Särskilda bestämmelser

-

14 kap. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

-

Förhållandet till grundlagen och lagstiftningsordning

-

Allmänna motiveringar (Nuläget och bedömning av det, Propositionens mål och de viktigaste förslagen, 
Konsekvenser av propositionen, Beredningen av propositionen)

-

Övrigt
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Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f. - Styrelsen för TCÅ r.f.


