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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 181 

Utlåtande över utkast till förordning om politiskt viktiga 

offentliga funktioner 

ÅLR 2018/10454 

902 Rk1a 

Finansministeriet har begärt utlåtande över ett utkast till statsrådets förord-

ning om politiskt viktiga offentliga funktioner. Utkastet har ett samband med 

det nationella genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 

2018/843 om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra 

att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av 

terrorism, och om ändring av direktiven 2009/138/EG och 2013/36/EU. 

 

Landskapsregeringen konstaterar inledningsvis att penningtvätt i sin helhet 

hör till rikets lagstiftningsbehörighet enligt 27 § 37 punkten och 29 § 5 punk-

ten självstyrelselagen för Åland (FFS 1144/1991). Likaså har finansiering av 

terrorism ansett höra till rikets behörighetsområde med stöd av 27 § 34 punk-

ten självstyrelselagen för Åland. Rikets lagstiftning gäller således även på 

Åland inom det område utkastet till förordning reglerar. 

 

I utkastet regleras närmare vad som avses med betydande offentliga uppdrag 

enligt 4 § 11 punkten lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering 

av terrorism (444/2017). Den som har eller har haft ett sådant uppdrag ska be-

traktas som en person i politiskt utsatt ställning. Enligt förslaget skulle stats-

chef, regeringschef, minister, vice minister och biträdande minister vara såd-

ana politiskt betydande offentliga uppdrag. Så som förslaget är utformat 

skulle inte Ålands lantråd eller de åländska ministrarna omfattas av bestäm-

melsen eftersom man hänvisar till definitionen av begreppen i 5 kap. grund-

lagen och 6 § lagen om statsrådet (175/2003). Landskapsregeringen anser att 

den åländska regeringen borde jämställas med rikets regering och att be-

stämmelsen således borde omfatta även Ålands lantråd samt ministrar i land-

skapsregeringen. 

 

Enligt förslagets 3 § anses parlamentsledamot, inklusive ledamot av Ålands 

lagting, utgöra politiskt viktiga offentliga funktioner. Landskapsregeringen 

har inget att invända mot  förslaget, utan anser att det är rimligt att även le-

damöter av Ålands lagting omfattas av förordningens tillämpningsområde. 
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Även medlemmar av politiska partiers styrelser föreslås enligt 4 § omfattas av 

förordningens tillämpningsområde. På denna punkt önskar landskapsrege-

ringen uppmärksamma att även om rikets partilag (10/1969) är tillämplig på 

Åland så utgör inget av de Åländska politiska grupperna i lagtinget ett poli-

tiskt parti i partilagens mening. Detta beror på att de åländska politiska grup-

perna på grund av Ålands litenhet inte når upp till kravet på 5000 medlemmar 

för att kunna registrera sig som ett politiskt parti. Således kommer de 

åländska partigrupperingarna inte att omfattas av bestämmelsen. Landskaps-

regeringen har inget att invända mot detta. 

 

Slutligen konstaterar landskapsregeringen att de bestämmelser som gäller le-

damot i en av de högsta domstolarna, i en konstitutionell domstol eller i ett 

motsvarande rättsorgan (5§), revisionsrätten, statens revisionsverk (6§), le-

damot i direktionen för en centralbank (7§), samt ambassadör och chargé 

d´affairs (8§) saknar relevans för Åland varför landskapsregeringen inte har 

några synpunkter på förslaget till dessa delar. 
 

Nr 182 

Begäran om förskott för finansiering av konsumentrådgiv- 

ning i landskapet Åland under år 2019 

ÅLR 2018/10634 

903 Rk1a 

Beslöt översända begäran om förskott till finansministeriet enligt bilaga, 

Rk1a18E96. 

 

 

________________________________________ 
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Bilaga Rk1a18E96 
 Dokumentnamn     Nr    Sidnr 

 BEGÄRAN 903 Rk1a  1 (1) 

  
 Datum Dnr 

 19.12.2018 ÅLR 2018/10634 
   

 Finansministeriet 

Region- och kommunförvaltnings-

avdelningen 

 PB 28 

 00023 STATSRÅDET    

 

   
Kontaktperson 

Michaela Slotte 

 
Ärende 

BEGÄRAN OM FÖRSKOTT FÖR FINANSIERING 

AV KONSUMENTRÅDGIVNING I LANDSKAPET 

ÅLAND ÅR 2019 

 

Enligt 30 § 11 punkten självstyrelselagen (1991:71) för Åland ska de 

uppgifter som enligt lagstiftningen om konsumentrådgivning ankommer 

på magistraterna i landskapet skötas av landskapsmyndigheterna i enlig-

het med avtal mellan landskapet och staten. Enligt republikens presidents 

förordning om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentråd-

givning (FFS 720/2014) svarar Ålands ombudsmanna-myndighet för de 

konsumentrådgivningsuppgifter som ska skötas av landskapsmyndighet-

erna. Riket svarar för de utgifter och kostnader som landskapsmyndighet-

erna har. Landskapsregeringen och finansministeriet avtalar närmare om 

kostnadsersättningarna. 

 

Tjänsten som konsumentrådgivare ingår numera i Ålands ombudsmanna-

myndighet.  

 

Eftersom verksamheten har bedrivits i samma omfattning som tidigare år 

anhåller landskapsregeringen om ett förskott på samma belopp som för år 

2019, dvs 46 000 euro. 

 

 

 

 

Minister  Nina Fellman 

 

 

 

 

Rättschef  Michaela Slotte 

 

 

 


