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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.
Möjligheten för övertagande av lagstiftningsbehörighet inom ett flertal områden har utökats. Ett
övertagande av större helheter där lagstiftningen är beroende av varandra såsom arbetsavtalslagen
och kollektivavtalslagstiftningen är troligtvis en för stor börda för Åland. För tillfället och förmodligen
för lång tid framöver finns varken ekonomiska- eller kompetensresurser att utföra och verkställa
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arbetsavtals/kollektivavtalslagens intention på ett rättssäkert sätt. Det krävs specialkunskaper på
hög nivå.
Enligt vår mening är även arbetarskyddsfrågan så omfattande och resurskrävande att en möjlighet
att genom "enkel" lagstiftsordning överföra denna behörighet kan skapa ojämlik behandling på
individnivå i jämförelse med övriga Finland.
6 kap. Den dömande makten
Klargörandet av besvärsgången/besvärsinstans är mycket bra. Ålands förvaltningsdomstol är en
naturlig första besvärsinstans för beslut tagna av de åländska myndigheterna.
Vi anser dock fortfarande att besvärsförbud i beslut om utnämningsärenden inte är grundlagsenligt
med tanke på att dylika besvär är lagliga inom kommunförvaltningen.
7 kap. Förvaltningen
8 kap. Initiativ, samråd, hörande, bistånd och behörighetstvister
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)
-
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Övrigt
-

Haldin Kerstin
Akava-Åland r.f.
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