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Vilken är landskapsstyrelsens åsikt beträff'ande laglieheten
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Herr Talman.
Såsom svar på ltm Barbro Sundbacks enkla fråga om landskapsstyrelsens åsikt beträffande ''lagligheten gällande rikets
lagar om konsumentskydd på Aland" har jag äran anföra följande:
I fråg~ om landstingets beslut den 4 maj 1979 om antagande
av en landskapslag om tillämpning i landskapet Aland av vissa
i riket gällande författningar rörande konsumentskydd intog
Republikens president den ståndpunkten att lagstiftningsbehörigheten i fråga om de angelägenheter som var föremål för reglering
•,.
i den antagna lagen i huvu~sak tillkom rikets lagstiftande
organ medan vissa, inte när'mare specificerade ange lägenheter,
var att hänföra till landstingets kompetensområde. På grund
härav förordnade presidenten att den antagna lagen skulle förfalla.
Av d~sagda framgår att rikets konsumentskyddslagstiftning
till sina huvudsakliga delar gäller även i landskapet. Vilka
delar därav som f~ller inom landstingets lagstiftningsbehörighetsområde är på grund av den knappa motiveringen härvidlag i
presidentens beslut svårt att taga ställning till .. Klart
är dock att det rör sig om någon eller några av de angelägenhelagstiftning är
ter där regleringen i rikets ifrågavarande
av offentligrättslig natur.
F.n. utreder lagberedningen vilka angelägenheter det kan vara
som på grund av att de faller inom landstingets behörighctsornråde inte skall anses reglerade genom rikets konsumentskyddslagstiftning. Framställning i ärendet kommer därefter eventuellt
att överlämnas till landstinget.
Marieharnn den 14 mars 1980
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Ragnar Erlandsson.

