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REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING OM SKÖTSELN PÅ ÅLAND AV UPPGIFTER SOM GÄLLER KONSUMENTRÅDGIVNING
1 Systemet med överenskommelseförordningar
Bestämmelser om fördelningen av lagstiftningsbehörigheten mellan riket och landskapet Åland finns i självstyrelselagen för Åland (1144/1991), i det följande självstyrelselagen. Lagen utgår från principen att behörigheten i förvaltningsärenden följer lagstiftningsbehörigheten. Kostnadsansvaret följer förvaltningsansvaret, om inte något annat föreskrivs.
I 32 § i självstyrelselagen föreskrivs 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 samtycke av Ålands
landskapsregering. En överenskommelseförordning kan sägas upp ensidigt.
Enligt 32 § 3 mom. i självstyrelselagen utfärdas överenskommelseförordningar av republikens president. Över ett förslag till överenskommelseförordning ska alltid utlåtande begäras av Ålandsdelegationen.
2 Lagstiftningsbehörighet
Enligt 27 § 10 punkten i självstyrelselagen för Åland faller konsumentskyddet inom
rikets lagstiftningsbehörighet. I 30 § i självstyrelselagen finns bestämmelser om riksmyndigheternas behörighet och förfarande i vissa förvaltningsärenden i förhållande till
landskapet Åland. I 30 § 11 punkten i självstyrelselagen finns en bestämmelse om hur
konsumentrådgivningen är organiserad inom landskapet. I lagrummet, som ändrats genom en lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (1065/2019), vilken träder
i kraft den 1 december 2019, föreskrivs att de uppgifter som enligt lagstiftningen om
konsumentrådgivning numera ankommer på Konkurrens- och konsumentverket, ska i
landskapet skötas av landskapsmyndigheterna i enlighet med avtal mellan landskapet
och staten.
3 Nuläge och behovet av en överenskommelseförordning
Ändringen av 30 § 11 punkten i självstyrelselagen grundar sig på de ändringar som
gjorts i lagen om Konkurrens - och konsumentverket och i vissa lagar som har samband
med den (lagarna 1080-1083/2018 – RSv 106/2018 rd-RP 130/2018 rd). De sistnämna
lagändringarna trädde i kraft 1 januari 2019. I och med lagändringarna har de konsumentrådgivningsuppgifter som tidigare har hört till magistraterna överförts till Konkurrens - och konsumentverket.
Syftet med ändringen av självstyrelselagen är således att ge den rättsliga grund för ordnande av konsumentrådgivning på Åland som anges i 30 § 11 punkten i självstyrelsela-

2(3)

gen en sådan lagteknisk form att överföringen av den i paragrafen avsedda konsumentrådgivningen från en ny behörig statlig instans till landskapsmyndigheterna samt att
avtalsförhållandet mellan landskapets och rikets myndigheter till följd av överföringen
är klar och ostridig på lagnivå. Lagändringen påverkar inte det faktum att konsumentrådgivningsuppgifterna på Åland redan hör till landskapets förvaltningsbehörighet enligt bestämmelsen i fråga.
Myndigheterna i landskapet Åland har rätt att få ersättning av staten för sina konsumentrådgivningsuppgifter. Bestämmelser om statens ersättningsansvar ska också i fortsättningen utfärdas separat genom en överenskommelseförordning enligt 32 § 1 mom.
i självstyrelselagen, som är ett sådant avtal som avses i självstyrelselagens bestämmelse.
Den gällande överenskommelseförordningen, republikens presidents förordning om
skötseln av konsumentrådgivningsuppgifter på Åland (720/2014), ska därför ändras separat i samband med att ändringen av självstyrelselagen träder i kraft.
4 Förordningens huvudsakliga innehåll
Enligt republikens presidents förordning om skötseln på Åland av uppgifter som gäller
konsumentrådgivning, svarar Ålands ombudsmannamyndighet för de konsumentrådgivningsuppgifter som ska skötas av landskapsmyndigheterna. Riket har kostnadsansvar också när det gäller ordnandet av konsumentrådgivningen på Åland. Staten och
landskapet avtalar om kostnadsersättningarna. Eftersom ordnandet av konsumentrådgivningen har överförts från magistraterna, som lyder under finansministeriet, till Konkurrens- och konsumentverket, som lyder under arbets- och näringsministeriet, är arbets- och näringsministeriet den myndighet som för statens talan. Avsikten är att i den
nya överenskommelseförordningen beakta att kostnadsansvaret för konsumentrådgivningen på Åland överförs från finansministeriets förvaltningsområde till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde.
Enligt 2 § i den nya förordning om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning som ska utfärdas avtalar landskapsregeringen och arbets- och näringsministeriet närmare om kostnadsersättningarna. Inga andra ändringar görs i förordningen.
5 Beredningen av förslaget
Ett utkast till överenskommelseförordning har beretts vid justitieministeriet. Utlåtanden gavs av finansministeriet och arbets- och näringsministeriet. Utlåtande- och samtycke inhämtades av Ålands landskapsregering. Ålandelegationen såg i sitt utlåtande
inga hinder för att förordningen träder i kraft.

3(3)

6 Ekonomiska konsekvenser
Förordningen medför inga nya kostnader för staten eller landskapet Åland. Rätten för
myndigheterna i landskapet Åland att få ersättning för konsumentrådgivningsuppgifterna för 2019 sköts genom ett temporärt budgetarrangemang. Landskapets utgifter har
under år 2019 tillfälligt finansierats enligt den första tilläggsbudgeten 2019 och där moment 32.40.01. Konkurrens- och konsumentverket betalar kostnaderna till Ålands landskapsregering och under år 2019 har summan varit 14 000 euro.
7 Ikraftträdande
Förordningen föreslås träda i kraft den 1 december 2019. Samtidigt upphävs gällande
republikens presidents förordning om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning.

