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I framställningen föreslås att landskapslagen angående tillämpning i landskapet Åland 
av lagen om offentlig upphandling (43/94) anpassas till fördraget om upprättande av 
Europeiska gemenskapen. 

Utskottets förslag 
Utskottet tillstyrker landskapsstyrelsens förslag utan ändringar. 

UTSKO'ITETS SYNPUNKTER 

Utskottet finner de föreslagna lagändringarna behövliga för att uppfylla landskapets 
förpliktelser gentemot Europeiska unionen. Blankettlagen genom vilken lagen om 
offentlig upphandling (FFS 1505/92) görs tillämplig i landskapet innebär en direkt 
implementering av EG-lagstiftningen på det här området. Lagen är därför endast 
tillämplig på upphandling som sker över vissa i EG-lagstiftningen uppställda 
tröskelvärden. För landskapsstyrelsens egen upphandling som understiger 
tröskelvärdena gäller för närvarande dels förvaltningspraxis, dels landskapsstyrelsens 
årliga direktiv för budgetens förverkligande. 

Utskottet finner det viktigt att ett enhetligt regelverk även finns vid offentlig 
upphandling som faller utanför lagens tillämpningsområde, eftersom de i EG
lagstiftningen uppställda tröskelvärdena är så höga att lagen endast kommer att bli 
tillämplig på få entreprenader eller anskaffningar i landskapet. Utskottet hänvisar här 
till landskapsrevisoremas berättelse för år 1994. Utskottet har emellertid erfarit att en 
ny landskapsförordning om offentlig upphandling inom kort kommer att träda i kraft. 
Denna kommer att bilda grunden för landskapsstyrelsens direktiv om offentlig 
upphandling under EG: s tröskelvärden. Landskapsstyrelsens avsikt är att lagen om 
offentlig upphandling i tillämpliga delar kommer att bli bindande för landskapsstyrelsen 
även på entreprenader och anskaffningar som understiger ovan nämnda tröskelvärden 
men som överstiger ett av landskapsstyrelsen fastställt schablonbelopp. 

Landskapets kommuner är bundna av lagen angående tillämpning i landskapet Åland av 
lagen om offentlig upphandling (43/94) och med kraft av denna utfärdade förordningar. 
Lagstiftningen gäller upphandling över tröskelvärdena. Därutöver finns anvisningar som 
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Finlands kommimförbund har utarbetat för kommunerna. För att ytterligare stöda 
kommunerna avser landskapsstyrelsen' att eventuellt utfärda ett direktiv om offentlig 
upphandling som ytterligare en rekommendation för landskapets kommuner. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 6 mars 1996 inbegärt näriugsutskottets yttrande över framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Erik Tudeer. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Tage Boman, vice 

ordföranden Ronald Boman, ledamöterna Häger och Sjöstrand samt ersättaren Sjölund. 

UTSKOITETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 7 mars 1996 
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