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NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 
Landskapslag angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om 
offentlig upphandling 

1993-94 

SAMMANFA'ITNJNG 

Landskapsstyrelsens förslag 

nr 3 
FRnr2 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagen om offentlig upphandling (FFS 1505/92) skall 

antas som blankettlag att gälla i landskapet. Lagförslaget föranleds av avtalet om 

;E,uropeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet). 

. Utskottets förslag 

Utskottet föreslår att landskapslagen skall antas med en mindre ändring av närmast 

teknisk natur. 

UTSKOITETS SYNPUNKTER 

Utskottet, som har granskat frågan :om landskapets ;behörighet på det aktuella 

lagstiftningsområdet, delar landskapssstyrelsens uppfattning att reglerna för offentlig 

upphandling är att hänföra till landskapets behörighetsområde eftersom fråga är om 

landskapsstyrelsen och denna underlydande myndigheter och inrättningar samt 

kommunernas förvaltning. Enligt självstyrelselagens 27 § 10 punkten är främjande av 

konkurrens att hänföra till rikets lagstiftnirtgsbehörighet. Med främjande av konkurrens 

avses dock enligt regeringens proposition nr 73/1990 med förslag till ny självstyrelselag 

för Åland lagstiftningen om ekonomisk konkurrens eller den s.k. kartellagstiftningen. 

I framställningen saknas en bestämmelse ·. enligt vilken de förvaltningsuppgifter som 

enligt rikslagen . ~~k~mmer på rikets,,--myndigheter i landskapet . skall handhas av 

landskapsstyrelsen. Eftersom lagstiftningsbehörigheten gällande statsmyndighetemas 

organisation och förvaltning ankommer på riket bör enligt utskottets mening en dylik 

bestämmelse införas beträffande det s.k. konkurrensrådets uppgifter för undvikande av 

en behörighetsöverskridning. Utskottet föreslår därför att till lagen fogas en ny 3 § 

varvid framställningens 3 respektive 4 §§ blir 4 respektive 5 §§. 

Utskottet finner det dock av flera orsaker oändamålsenligt att landskapsstyrelsen 1 

landskapet handhar de uppgifter som enligt rikslagen ankommer på konkurrensrådet. 

En sådan uppgiftsfördelning skulle bland annat innebära att landskapsstyrelsen skulle 

handha övervakning~n av upphand.lingar som landskapsstyrelsen själv företar. Uppgifts

fördelningen skulle.inte heller svara mot BES-avtalets krav enligt de s.k. övervaknings

direktiven eftersom övervakningsorganet skall vara ett oberoende organ och åtminstone 

dess ordförande skall ha domarkompetens. 
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Enligt utskottets åsikt är det således ytterst angeläget att landskapsstyrelsen eftersträvar 

att uppgiften överförs till konkurrensr~dft g~no.m en överenkomnwlseförordning. · 
. , .. ~~ .~~ • .. } ~ . :.·..;: :: 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtinget har den 15 november 1993 inbegart näringsutskottets yttrande över 

framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört lagberedningssekreteraren Hans Selander. 
. " 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Boman, vice orqföranden 
Harry Eriksson samt ledamöterna Abrahamsson, Beijar och Sjöblom. , ' " . ' 

. t. ' -~ 

, . UTSKOTfETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

. " 
.'\ ·f•1 

att Lagtinget antar det i framställ-

ningen ingående lagförslaget i 
'··, . . 

. . ;~ ; 
följande lydelse: 

LANDSKAPSLAG 
angående tillämpning i landskapet Åland av 

lagen om offentlig upphandling 

I enlighet med lagtingets beslut stadg~s: 

1-2 §§ 

(Lika som i framställningen) 

3 § 

De ftjrvaltningsuppgifter vilka enligt den i 1, § 1 mom. avsedda föifattningen 
·.ankomniJr på konkurrensrådet skall i landskapet.ankomma på landskap$~tyrelsen. . . 

4§ 
·.·,.,: 

(Lika som framställningens. 3 ~). 

5 § 

(Lika som framställningens 4 §). 

Mariehamn den 25 november 1993 
." ' ,.: 

. . r 
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Ordförande Tage Boman 

Sekreterare Su~anne Eriksson 


