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Nr 46 
Utlåtande angående utsökningsväsendets 
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Nr 47 
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engagemang 
ÅLR 2017/4396 
    Antecknades till kännedom 
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Ärende 
Utlåtande om det andra betänkandet av 
lagstiftningsarbetsgruppen för utsökningsväsendets 
strukturreformprojekt 
 

Begäran om utlåtande 
Riksfogdeämbetet har begärt landskapsregeringens utlåtande om det 
andra betänkandet av lagstiftningsarbetsgruppen för 
utsökningsväsendets strukturreformprojekt. 

 
Landskapets behörighet 
Genom Landskapets lagstiftningsbehörighet som fastslås i 18 § 
självstyrelselagen, har Åland specifik åländsk lagstiftning inom 
betydande förvaltningsområden som ska tas hänsyn till, för att 
säkerställa den kompetens som behövs för detta och de språkliga 
rättigheterna samt med hänsyn till Ålands geografiska läge ska de 
åländska utsökningsärendena skötas på Åland. 
 
Enligt 27 § 23 punkten har riket lagstiftningsbehörighet när det gäller 
rättskipning, verkställighet av domar och straff samt utlämning för 
brott. 
 
Förslaget har särskild betydelse för landskapet, eftersom förslaget 
påverkar personer bosatta på Åland. 
 
Landskapsregeringens utlåtande avseende rikslag som har betydelse 
för Åland ska inhämtas enligt 28 § 2 mom. i självstyrelselagen för 
Åland. Landskapsregeringen förutsätter att utlåtandet ges betydelse, 



eftersom kommande lagändringar i stor utsträckning påverkar 
personer bosatta på Åland. 

 
Betänkandets innehåll 
 
I propositionen föreslås det att utsökningsbalken ändras. De 
nuvarande 22 utsökningsverken och Riksfogdeämbetet sammanslås 
till en riksomfattande utsökningsorganisation, 
Utsökningsmyndigheten, enligt förslaget.  
 
Verkställighetsförfarandet ska indelas i omfattande verkställighet, 
specialverkställighet och basverkställighet. Det föreslås att omfattande 
verkställighet sker vid fem regionala verksamhetsenheter. 
Basverkställighet och specialverkställighet ska enligt förslaget ske vid 
egna enheter.  
 
Basverkställighet ska utföras av en ny tjänstemannagrupp, 
utsökningsinspektörerna. Tjänstebeteckningen häradsutmätningsman 
ändras till utsökningsöverinspektör.  
 
Utsökningsärenden som gäller en svarande kan behandlas i samarbete 
i en indrivningsgrupp, men en utsökningsöverinspektör eller 
utsökningsinspektör som hör till indrivningsgruppen är ansvarig 
utmätningsman. Vid omfattande verkställighet bestäms den ansvarige 
utmätningsmannen i regel enligt den svarandes bonings- eller hemort 
eller verksamhetsställe. Vid basverkställighet och specialverkställighet 
koncentreras behandlingen av utsökningsärendena till utmätningsmän 
vid enheterna i fråga.  
 
Riksfogden och biträdande riksfogden föreslås vara utmätningsmän 
med rättskipningsbefogenheter. Tjänsterna som riksfogde, biträdande 
riksfogde, ledande häradsfogde och ledande förvaltningsfogde tillsätts 
för fem år i sänder.  
 
Genom lagförslaget upphävs lagen om landskapsfogdeämbete i 
landskapet Åland och därmed även landskapsfogdeämbetets ställning 
som ett självständigt ämbetsverk. 

 
 Landskapsregeringens ställningstagande 

Landskapsregeringen anser att Ålands lagstiftningsbehörighet inom 
betydande förvaltningsområden och säkerställandet av att de åländska 
lagarna efterlevs och tillämpas samt Ålands geografiska läge och 
språkförhållande, medför att de åländska utsökningsärendena ska 
skötas på Åland, för att trygga ovanstående service för de som är 
bosatta och verksamma på Åland. 
 



För att uppnå effektivitet och för att uppfylla det som står i 
ovanstående stycke, ska registrering och kontroll av 
utsökningsärenden inte centraliseras till riksomfattande enhet/-er utan 
göras av personalen i landskapet på Åland, detta för att säkerställa att 
den åländska lagstiftningen följs och den språkliga servicen ges. 
 
Om systemtekniska lösningar för utsökningsansökningar ska tillämpas 
för Ålands del, måste de systemtekniska lösningar som används för 
utsökningsansökningar göras så att utsökningsansökningar där 
utsökningsgrunden baserar sig på åländsk lagstiftning kan handläggas 
av personal på Åland, på svenska.  

 
När det gäller de systemtekniska lösningarna måste det ses till att det 
svenska språket byggs in i de systemtekniska lösningarna, för att 
trygga rättssäkerheten, för alla berörda parter. 

 
Landskapsregeringen anser att det ska säkras att Landskapsregering, 
andra myndigheter, företag, juridiska personer och fysiska personer 
får information och service som rör dem på svenska, för att 
rättssäkerheten ska upprätthållas. Även service och information som 
ges av staten och statliga myndigheter ska vara på svenska, detta 
gäller även systemtekniska lösningar. 
 
 
 
Minister  Tony Asumaa 
 
 
 
Avdelningsjurist Cecilia Magnusson 

 


