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Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å rf

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.

 Vi hänvisar till vårt utlåtande över Ålandskommitténs betänkande 2013/ 2.4.2015 § i sin helhet.  Det 
utlåtande tar även upp andra problemställningar som hör samman med andra kapitel i förslaget som  
kvarstår än idag. 
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Även om förslag till ny självstyrelselag för Åland kan, när den träder ikraft gälla 30 år så föredrar vi 
försiktighets principer mot bakgrund av vår närmare 40 års erfarenhet från intressebevakning. 

 Åland är litet. De ekonomiska och personella resurserna och kompetens mycket begränsad.

Vi nämner nu  särskilt 28§ punkt 1, 2,4,  Vi omfattar inte en överföring av lagstiftningsbehörighet till 
den delen. Bara de här tre områdena kräver stor kompetens, personella och ekonomiska resurser 
och rättssäkerhet. Motiveringarna till paragrafen är inte tillräckligt tydliga. 28§ punkt 1,2 och 4.  

30 § punkt 1. Vi omfattar inte överföring av lagstiftningsbehörighet inom dessa områden med 
hänvisning till vårt tidigare ovan nämnda utlåtande från 2015   

  

 

6 kap. Den dömande makten

-

7 kap. Förvaltningen

-

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

-

9 kap. Ålands ekonomi
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-

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

 

Du kan lämna dina kommentarer till utlåtandet i en bifogad fil

utlåtande över Ålandskomittensbetänkande 2015.pdf

Sjöblom Anne-Helena
Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å rf

https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/DownloadAttachmentQuestionAnswerFile?FileId=9ac484b2-9376-410f-be99-a7ee00f8077a

