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Ärende 

Utlåtande gällande regeringens 

proposition 136/2021 rd till riksdagen 

med förslag till lag om fonderna inom 

området för inrikes frågor 

 

Ålands landskapsregering har beretts tillfälle att lämna synpunkter gällande riksdagens 

förvaltningsutskott med förslag till förvaltning av fonder för inrikes frågor i landskapet 

Åland. 

 

Riksdagens förvaltningsutskott föreslår att fonderna för inrikes frågor skulle ha ett 

gemensamt nationellt program och ett gemensamt nationellt verkställighetsprogram, via 

vilka ansökningar både från aktörer i riket och i landskapet skulle administreras och 

verkställas. Detta skulle omfatta såväl det nationella programmet för asyl-, migrations-, och 

integrationsfonden (AMIF) samt fonden för inre säkerhet (ISF).  

 

Inrikesministeriet har i samband med beredningen av den föreslagna lagen hört Ålands 

landskapsregering ståndpunkt i fråga om skötseln av ärenden och administrativa 

arrangemang som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet under den nya 

programperioden.  

 

Ålands landskapsregering har även tidigare ställt sig positiv till inrikesministeriets förslag 

om att bibehålla motsvarande arrangemang som ordnats under den tidigare 

programperioden 2014-2020. Då överfördes förvaltningen av dessa fonder till rikets 

myndigheter genom en överenskommelseförordning. Förslaget gör det möjligt för 

åländska projekt att söka bidrag ur fonderna oavsett om det är landskapet eller riket som 

har lagstiftningsbehörighet. 

 

 

Bestämmelser om fördelningen av lagstiftningsbehörigheten mellan riket och landskapet 

Åland finns i självstyrelselagen för Åland (1144/1991). Lagen utgår från principen att 

behörigheten i förvaltningsärenden följer lagstiftningsbehörigheten. I 32 § i 

självstyrelselagen finns bestämmelser om ett system enligt vilket uppgifter som hör till 

riksförvaltningen för viss tid eller tills vidare kan överföras på en landskapsmyndighet. På 

motsvarande sätt kan uppgifter som hör till landskapsförvaltningen överföras på en 

riksmyndighet. Överföringen sker genom förordning och med landskapsregeringens 
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samtycke. Enligt 32 § 3 mom. i självstyrelselagen utfärdas överenskommelseförordningar 

av republikens president.   

 

Lagförslaget innehåller bestämmelser som hör till både rikets och landskapets 

lagstiftningsbehörighet. Europeiska unionens fonder inom området för inrikes frågor hör 

huvudsakligen till rikets lagstiftningsbehörighet. De bestämmelser i den föreslagna lagen 

som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet ska inte tillämpas i landskapet. För 

Europeiska unionens programperiod 2014–2020 antog Ålands lagting till de delar som hör 

till landskapets lagstiftningsbehörighet landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen 

om fonderna inom området för inrikes frågor (Ålands författningssamling 8/2017). Utöver 

landskapslagen överfördes de uppgifter som ansvarig myndighet och revisionsmyndighet 

som hörde till landskapet Åland och som följer av de nationella programmen inom området 

för inrikes frågor till inrikesministeriet genom en överenskommelseförordning.   

 

Vid tidpunkten för utlåtandet till regeringspropositionen pågår beredningen av en 

landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om fonderna inom området för inrikes 

frågor. 

 

 

 

Minister  Annika Hambrudd 

 

 

 

Specialsakkunnig  Helena Flöjt-Josefsson 

 

 

 

 


