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UTLÅTANDE GÄLLANDE LAGSTIFTNINGSBEHÖRIGHET KRING MÄNNISKANS GENOM
Social- och hälsovårdsministeriet har i ett brev inkommet den 1.8.2018
lyft fram frågan om Ålands landskapsregerings uppfattning om huruvida
lagstiftning som gäller människans genom ska höra till landskapets eller
rikets lagstiftningsbehörighet.
Lagstiftning som gäller människans genom och biobanklagstiftningen är
inte omnämnd i förteckningarna över landskapets och rikets
lagstiftningsområden i 18, 27 och 29 § självstyrelselagen. Lagstiftningen
kan inte heller direkt hänföras till något område som anges i
förteckningarna. Till rikets behörighetsområde hör enligt 27 § 1 mom. 30
punkten ”behörigheten att vara verksam inom hälso- och sjukvården,
apoteksväsendet, mediciner och produkter av läkemedelstyp, narkotiska
ämnen samt framställning av gifter och fastställande av deras
användningsändamål”.
Ålands landskapsregering anser att lagstiftningen angående människans
genom och biobanklagstiftningen tillhör rikets lagstiftningsbehörighet.
Stöd för denna uppfattning fås från högsta domstolens utlåtande nr 1046,
givet 21.3.1996, om ett förslag till en landskapslag om genteknik och
genetiskt modifierade organismer där man konstaterar bl.a. att ”riket har
förbehållits lagstiftningsbehörigheten rörande omständigheter som
förutsätter en särskild naturvetenskaplig sakkunskap hos de berörda
myndigheterna eller som på ett vittgående eller svåröverskådligt sätt kan
påverka miljön och hälsan både i landskapet och utanför landskapet.
Gentekniken innebär ett djupgående ingrepp i den naturliga utvecklingen.
Trots att gentekniken i viss mån berör områden som hör till landskapets
behörighet bör lagstiftningen om genteknik enligt Högsta domstolens
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uppfattning enligt 27 § 42 punkten självstyrelselagen hänföras till rikets
behörighet.”
Ytterligare stöd för slutsatsen är som nämndes i landskapsregeringens
tidigare utlåtande att enligt vedertagen praxis har på Åland tillämpats
lagen om medicinsk forskning (FFS 488/1999) som i landskapet gällande
rikslagstiftning.
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