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Remissyttrande om ändring av överenskommelsen 

om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss 

hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer. 

ÅLR 2018/7246 

159 S1 

Social- och hälsovårdsministeriet inkom 29.8.2018 med en begäran om 

remissyttrande om ändring av överenskommelsen om gemensam nordisk 

arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer. 

Ålands landskapsregering avger följande remissyttrande:  

 

Ikraftträdande av internationella förpliktelser 

Enligt självstyrelselag (1991:71) för Åland 59§ gäller att om ett fördrag 

eller någon annan förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till 

innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen faller 

inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet  

endast om lagtinget ger sitt bifall till den författningen genom vilken  

bestämmelsen sätts i kraft.  

 

Lagstiftningsbehörigheten på rättsområdet 

Enligt 18 § 12 punkten självstyrelselagen (1991:71) för landskapet Åland 

har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om hälso- och sjukvård 

med de undantag som anges i 27 § 24, 29 och 30 punkterna. Undantagen 

utgörs av administrativa ingrepp i den personliga friheten, smittsamma 

sjukdomar hos människor, kastrering och sterilisering, avbrytande av  

havandeskap, konstbefruktning, rättsmedicinska undersökningar, 

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.  

 

Med hänvisning till ovanstående konstaterar landskapsregeringen att 

ändringen av ifrågavarande överenskommelse är sådan att överens-

kommelsen träder i kraft i landskapet Åland i och med att den träder i 

kraft i riket.  

 

För landskapet Åland är det av yttersta vikt att den nordiska arbets-

marknaden för hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer fungerar  
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smidigt och rättssäkert. Det är därför viktigt att nationellt tillförsäkra att 

tillräckliga resurser reserveras för handläggning av erkännanden i 

enlighet med yrkeskvalifikationsdirektivet och ifrågavarande 

överenskommelse.  

 

Landskapsregeringen ser det som ändamålsenligt att ändringsavtalet 

undertecknas och bedömer att ikraftträdandet av avtalet inte förutsätter 

några särskilda åtgärder inom landskapets förvaltningsområde.  

______________________________________________ 


