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Regeringens proposition till riksdagen med för-
slag till lag om ändring av 30 § i självstyrelsela-
gen för Åland

Ärende
Regeringen har till riksdagen överlämnat sin 
proposition med förslag till lag om ändring av 
30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 217/2014 
rd).

Beredning i utskott
Grundlagsutskottet har i ärendet lämnat sitt be-
tänkande (GrUB 5/2014 rd).

Beslut
Riksdagen har på det sätt som föreskrivs i 73 § i 
grundlagen godkänt följande lagförslag att vila 
till det första riksmöte som hålls efter följande 
riksdagsval:

Lag
om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 73 § i grundlagen föreskriver, och 
Ålands lagtings beslut, tillkommet på det sätt som 69 § 1 mom. i självstyrelselagen för Åland 
(1144/1991) föreskriver,

ändras i självstyrelselagen för Åland 30 § 8 punkten, sådan den lyder i lag 68/2004 och
fogas till 30 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1556/1994, 68/2004 och 1176/2009 en ny 

9 punkt, i stället för den 9 punkt som upphävts genom lag 1556/1994, som följer:

30 §

Behörighet och förfarande i förvaltningsären-
den

Förvaltningen i angelägenheter som faller 
inom rikets lagstiftningsbehörighet ankommer 
på riksmyndigheterna med iakttagande av föl-
jande:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

8) de uppgifter som enligt lagstiftningen om 
förebyggande av införsel till landet av växtför-

störare samt lagstiftningen om framställning och 
användning av gifter ankommer på en riksmyn-
dighet, ska i landskapet skötas av landskapsre-
geringen eller av någon annan myndighet som 
anges i landskapslag, 

9) de uppgifter som enligt lagstiftningen om 
bekämpande av smittsamma sjukdomar hos 
människor och husdjur ankommer på en 
riksmyndighet eller på kommunerna, ska i land-
skapet skötas av landskapsregeringen eller av 
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någon annan myndighet som anges i landskaps-
lag, 
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

Denna lag träder i kraft den                           20    .

Helsingfors den 10 december 2014
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