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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 1 
Grundlagsutskottets begäran om utlåtande angående 
vilande förslag lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen 
för Åland (RP 217/2014 RD) (VLF 2/2015 RD). 
ÅLR 2014/8981 
316 Rk1a  

Landskapsregeringen beslöt avge utlåtande enligt bilaga. 
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E-post 15.6.2015 
 
Kontaktperson 

Sören Silverström 
 
 
Ärende 

UTLÅTANDE ANGÅENDE VILANDE FÖRSLAG 
TILL LAG OM ÄNDRING AV 30 § I 
SJÄLVSTYRELSELAGEN FÖR ÅLAND (RP 
217/2014 RD) (VLF 2/2015 RD)  
 
 

Landskapsregeringen stöder ändringen av 30 § i självstyrelselagen.  
 
Landskapsregeringen konstaterar att förslaget godkänts genom 
överensstämmande beslut av riksdagen den 10 december 2014 och 
lagtinget den 8 december 2014. Grundlagsutskottets begäran om 
utlåtande föranleds av att förslaget lämnades vilande till det första 
riksmöte som hålls efter riksdagsval. Efter riksdagsvalet ska förslaget nu 
godkännas på det sätt som föreskrivs i 69 § 1 mom. i självstyrelselagen 
och 73 § 1 mom. i grundlagen.  

 
Landskapet har lagstiftningsbehörighet i fråga om landskapsregeringen 
och under denna lydande myndigheter samt i fråga om kommunernas 
förvaltning enligt 18 § 1 och 4 punkten självstyrelselagen. I landskapslag 
har landskapsmyndigheterna Ålands hälso- och sjukvård och Ålands 
miljö- och hälsoskyddsmyndighet ålagts att sköta uppgifter inom hälso- 
och sjukvården och veterinärväsendet, rättsområden som huvudsakligen 
hör till landskapets lagstiftningsbehörighet enligt 18 § 12 och 17 punkten 
självstyrelselagen.  
 
I fråga om smittsmittsamma sjukdomar hos människor och husdjur har 
riket enligt 27 § 29 och 31 punkten självstyrelselagen 
lagstiftningsbehörigheten, dock så att uppgifterna som ankommer på en 
riksmyndighet enligt 30 § 8 punkten ska skötas av landskapsregeringen 
eller någon annan i landskapslag bestämd myndighet. I 30 § 8 punkten 
nämns inte uppgifter som ankommer på kommunerna, vilket har tolkats 
innebära att landskapet inte har behörighet att fördela uppgifterna mellan 
landskapsmyndigheterna och de åländska kommunerna, inom de i 



 
punkten angivna rättsområdena, på ett sätt som avviker från hur 
uppgifterna i riket fördelas mellan statliga och kommunala myndigheter.  
 
Enligt ändringen av självstyrelselagen föreskrivs i en ny 30 § 9 punkt om 
uppgifterna enligt lagstiftningen om bekämpande av smittsamma 
sjukdomar hos människor och husdjur. I landskapet ska uppgifterna inom 
dessa rättsområden ”som ankommer på en riksmyndighet eller på 
kommunerna” skötas av landskapsregeringen eller av någon annan 
myndighet som anges i landskapslag. Ändringen möjliggör en 
ändamålsenlig och korrekt organisation av smittskyddet inom hälso- och 
sjukvården och veterinärväsendet på Åland. 
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Minister Veronica Thörnroos 

 
 


