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LAG OM STATENS ÄMBETSVERK PÅ ÅLAND 

 

 
DETALJMOTIVERING 

1 §. Verksamhetsidé och verksamhetsområde. I paragrafen föreskrivs det om verksamhetsidén 
och verksamhetsområdet för Statens ämbetsverk på Åland. Det föreslås att Statens ämbetsverk 
på Åland i enlighet med nuläget ska vara statlig regionförvaltningsmyndighet i landskapet 
Åland. Även om det föreslås att det med avvikelse från nuläget ska föreskrivas om Statens 
ämbetsverk på Åland i en egen lag är det fråga om att nuvarande Statens ämbetsverk på Åland 
ska kvarstå och dess verksamhet fortsätta, inte om att grunda ett nytt ämbetsverk. 

Enligt 1 mom. ska Statens ämbetsverk på Åland i egenskap av sektorsövergripande statlig för-
valtningsmyndighet sköta verkställighets- och tillsynsuppgifter som har samband med lag-
stiftningen i landskapet Åland. Med sektorsövergripande statlig förvaltningsmyndighet avses i 
den föreslagna paragrafen att ämbetsverket ska sköta uppgifter från flera olika förvaltnings-
områden. Uppgifter från olika förvaltningsområden som till sin natur är sådana att Statens äm-
betsverk på Åland ska sköta dem är verkställighets- och tillsynsuppgifter, t.ex. olika tillstånds- 
och registreringsuppgifter och andra tillsynsuppgifter, särskilda rättsskyddsuppgifter samt 
uppgifter som hänför sig till uppbörden av skatter och avgifter. Enligt förslaget ska det i 2 § 
finnas bestämmelser om ansvarsområdena för Statens ämbetsverk på Åland och i annan lag-
stiftning om ämbetsverkets egentliga uppgifter. 

2 §. Ansvarsområde och uppgifter. I paragrafen ingår en allmän definition av ansvarsområdet 
och uppgifterna för Statens ämbetsverk på Åland. Eftersom arbetsfältet för ämbetsverket är 
brett och lagstiftningen som gäller ämbetsverket är omfattande föreslås det att en detaljerad 
definiering av ämbetsverkets uppgifter ska göras i speciallagstiftningen på samma sätt som för 
närvarande. 

Enligt 1 mom. ska Statens ämbetsverk på Åland inom sex ansvarsområden sköta de uppgifter 
som särskilt föreskrivs för ämbetsverket. Enligt förslaget är ansvarsområdena registerförvalt-
ning, förmyndarverksamhet, skatteuppbörd, alkoholförvaltning, trafikförvaltning och lant-
bruksförvaltning. Med undantag av den föreslagna utvidgningen till uppgifter inom lantbruks-
förvaltningen är det fråga om uppgifter som Statens ämbetsverk på Åland även för närvarande 
sköter.  

Enligt 3 § 2 mom. i lagen om registerförvaltningen (166/1996) sköts i landskapet Åland de 
uppgifter som föreskrivs för magistraten av Statens ämbetsverk på Åland, om inte något annat 
föreskrivs särskilt. I den föreslagna 2 § 1 mom. 1 punkten avses med uppgifter inom register-
förvaltningen sådana lokala myndighetsuppgifter inom folkbokföringen och annan registerför-
valtning som hör till Statens ämbetsverk på Åland. Med uppgifter inom registerförvaltningen 
avses utöver uppgifter inom folkbokföringen t.ex. uppgifter som enligt vallagstiftningen eller 
uppgifter som med stöd av namnlagen (694/1985), lagen om fastställande av transsexuella 
personers könstillhörighet (563/2002), religionsfrihetslagen (453/2003) och lagen om dödför-
klaring (127/2005) hör till Statens ämbetsverk på Åland. 

Med uppgifter inom förmyndarverksamheten avses den uppgift som Statens ämbetsverk på 
Åland har i egenskap av förmyndarmyndighet. Enligt 84 § 3 mom. i lagen om förmyndarverk-
samhet (442/1999) sköter länsstyrelsen i landskapet Åland de uppgifter som ankommer på 
förmyndarmyndigheten. 
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Med sådana skatteuppbördsuppgifter som hör till Statens ämbetsverk på Åland avses t.ex. de 
uppgifter som skatteuppbördsmyndighet som anges i fordonsskattelagen (1281/2003) samt de 
uppgifter som avses i bränsleavgiftslagen (1280/2003). 

Med uppgifter inom alkoholförvaltningen avses sådana xxxxx som med stöd av alkohollagen 
(.../....) hör till Statens ämbetsverk på Åland.

1
 

Med uppgifter inom trafikförvaltningen avses sådana uppgifter enligt fartygsregisterlagen 
(512/1993) och transportbalken (.../....) som hör till Statens ämbetsverk på Åland. 

Med uppgifter inom lantbruksförvaltningen avses sådana uppgifter inom lantbruksförvaltning-
en som hänför sig till lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994), lagen om 
stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) och lagen om verkställighet av jord-
bruksstöd (192/2013) och som om redan för närvarande hör till Statens ämbetsverk på Åland. 
Med uppgifter inom lantbruksförvaltningen avses också sådana uppgifter i samband med be-
viljande av jordbruksstöd som hör till rikets lagstiftningsbehörighet och som föreslås höra till 
Statens ämbetsverk på Åland, t.ex. sådana stöd för jordbrukare som beviljas med stöd av lagen 
om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013).

2
 De uppgifter som för närva-

rande föreskrivs Statens ämbetsverk på Åland i lagen om verkställighet av jordbruksstöd ska 
fortsättningsvis höra till ämbetsverkets uppgifter. Det gäller bl.a. uppgifter i anslutning till be-
viljande av stödrättigheter och övervakning av stöd för jordbrukare. Uppgifterna i anslutning 
till stöden för jordbrukare är uppgifter som sköts av det utbetalande organet, och också för 
närvarande finns det mellan Statens ämbetsverk på Åland och Landsbygdsverket (utbetalande 
organ) ett avtal om det utbetalande organet. Från början av 2019 ska avtalet också tillämpas på 
de uppgifter som gäller stöd för jordbrukare och som i samband med landskapsreformen över-
förs från landskapets kommuner till Statens ämbetsverk på Åland. 

Enligt 2 mom. ska Statens ämbetsverk på Åland sköta också andra särskilt föreskrivna rätts-
skyddsuppgifter. Bestämmelsen behövs, eftersom de ansvarsområden som beskrivs i 1 mom. 
inte täcker alla former av rättskyddsuppgifter som hör till Statens ämbetsverk på Åland, utan 
för ämbetsverket föreskrivs särskilt t.ex. i aktiebolagslagen och i lagen om bostadsaktiebolag 
vissa uppgifter som gäller associationsrättsligt minoritetsskydd samt sådana s.k. deponerings-
uppgifter som avses i lagen om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller hand-
lingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet (281/1931). Statens 
ämbetsverk på Åland har skött dessa uppgifter med stöd av 16 § 1 mom. i lagen om regionför-
valtningsverken (896/2009). Det har föreslagits att motsvarande uppgifter på fastlandet i fort-
sättningen ska höra till Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet.  

I 3 mom. föreskrivs det om den uppgift som Statens ämbetsverk på Åland har när det gäller 
samordningen av beredskapen i landskapet och för ordnandet av anknytande samverkan. I 
landskapet Åland är Statens ämbetsverk på Åland en sådan myndighet inom statsförvaltningen 
som avses i lagen om regionförvaltningsverken. Ämbetsverket sköter sådana uppgifter som 
avses i 4 § i lagen om regionförvaltningsverken och som enligt självstyrelselagen för Åland 
(1144/1991) hör till rikets behörighet. Enligt 27 § i självstyrelselagen har riket lagstiftnings-
behörighet bland annat i fråga om befolkningsskyddet, försvarsväsendet och gränsbevakning-
en med beaktande av vad som föreskrivs i 12 § i den lagen, ordningsmaktens verksamhet för 
tryggande av statens säkerhet, försvarstillstånd, beredskap inför undantagsförhållanden. När 
lagen om regionförvaltningsverken upphävs ska det föreskrivas att Statens ämbetsverk på 
Åland har i uppgift att sköta sådana regionala beredskapsuppgifter inom rikets behörighet som 
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 På hälft: Totalreformen av alkohollagstiftningen är på hälft, motiveringstexten kompletteras i enlighet 

med de beslut som fattas inom ramen för reformen. 
2
 På hälft. 
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avses i 4 § 2 mom. 3 punkten i den nuvarande lagen om regionförvaltningsverken. De uppgif-
ter som Statens ämbetsverk på Åland har när det gäller att samordna beredskapen i regionen 
och att ordna anknytande samverkan förblir i förhållande till nuläget oförändrade. Skötseln av 
förberedande uppgifter behandlas i republikens presidents förordning om skötseln i landskapet 
Åland av förberedande uppgifter för undantagsförhållanden (900/2000) som utfärdats med 
stöd av självstyrelselagen. I överenskommelseförordningen föreskrivs det om de förberedande 
uppgifter som ankommer på rikets myndigheter inom befolkningsskyddet, försörjningsbered-
skapen och den allmänna beredskapen inför undantagsförhållanden och som ska skötas ge-
mensamt av landskapets och rikets myndigheter. 

I 4 mom. finns bestämmelser om att Statens ämbetsverk på Åland även kan ha andra särskilt 
föreskrivna uppgifter. Ett exempel på sådana uppgifter är notarius publicus uppgifter. Notarius 
publicus i landskapet Åland är enligt 1 § 2 mom. i lagen om notarius publicus (420/2014) av 
Statens ämbetsverk på Åland förordnade tjänstemän vid ämbetsverket. Också genom sådana 
överenskommelseförordningar som avses i 32 § i självstyrelselagen för Åland har det före-
skrivits uppgifter för Statens ämbetsverk på Åland. I självstyrelselagen för Åland finns det 
dessutom bestämmelser om landshövdingens uppgifter. I anslutning till landshövdingens upp-
gifter sköter Statens ämbetsverk på Åland bl.a. vissa uppgifter som hänför sig till Ålandsdele-
gationen. 

3 §. Verksamhetsställe. Enligt den föreslagna bestämmelsen har Statens ämbetsverk på Åland 
sitt verksamhetsställe i Mariehamn. Till innehållet motsvarande bestämmelser om verksam-
hetsstället för Statens ämbetsverk på Åland finns för närvarande i statsrådets förordning om 
regionförvaltningsverken (906/2009). 

4 §. Allmän administrativ styrning. Enligt den föreslagna bestämmelsen ska finansministeriet 
ansvara för den allmänna administrativa styrningen av Statens ämbetsverk på Åland. Detta 
motsvarar nuläget. Med allmän administrativ styrning avses på motsvarande sätt som nu att 
Statens ämbetsverk på Åland hör till finansministeriets ansvarsområde i den bemärkelse som 
avses i fråga om fördelningen av ansvarsområden mellan ministerierna i lagen om statsrådet 
(175/2003) och i reglementet för statsrådet (262/2003) som utfärdats med stöd av lagen. Detta 
gäller t.ex. förvaltningen av ämbetsverket och normstyrningen i anslutning till organiseringen 
av förvaltningen. I den allmänna administrativa styrningen ingår också att finansministeriet 
ska ansvara för koordineringen av resultatstyrningen vid Statens ämbetsverk på Åland. 

5 §. Styrning av verksamheten. I paragrafen föreskrivs om den innehållsmässiga styrningen av 
och tillsynen över de uppgifter som Statens ämbetsverk på Åland har. Med styrning av verk-
samheten avses den styrning och tillsyn som gäller ämbetsverkets sektorspecifika operativa 
verksamhet, såsom skötsel av uppgifter och funktioner samt ordnande och produktion av 
tjänster. Sektorstyrningen sköts inom de egna ansvarsområdena av de behöriga ministerierna 
eller av den myndighet inom centralförvaltningen som enligt vad som särskilt föreskrivs eller 
bestäms ska sköta styrningen.  

För Statens ämbetsverk på Åland har det föreskrivits uppgifter som hör till förvaltningsområ-
det för justitieministeriet, finansministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, kommunikat-
ionsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet. Enligt 
förslaget ska ansvaret för styrningen av och tillsynen över uppgifterna höra till varje ministe-
rium i fråga ministeriets eget ansvarsområde. Det behöriga ministerium eller den behöriga 
myndighet inom centralförvaltningen som svarar för styrningen av verksamheten ska bestäm-
mas i enlighet med speciallagstiftningen och när det gäller ministerierna också i enlighet med 
den indelning i ansvarsområden som anges i reglementet för statsrådet.  
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Styrningen av verksamheten ska basera sig på de allmänna riktlinjer för styrningen vid Statens 
ämbetsverk på Åland som det kommits överens om i det resultatavtal som ska slutas med äm-
betsverket. Styrningen av verksamheten kan därmed inte avvika från målen i resultatavtalet 
och det är inte heller möjligt att bestämma om verksamhet som strider mot målen. Vid styr-
ningen av verksamheten är en aktiv växelverkan mellan ämbetsverket och det styrande mini-
steriet av stor vikt. Styrning av verksamheten innebär i de flesta fall sedvanlig styrning och 
rådgivning som gäller den dagliga och operativa verksamheten (informationsstyrning) och 
samarbete mellan ministeriets och ämbetsverkets tjänstemän. 

Dessutom föreslås det att finansministeriet i enlighet med nuläget ska sörja för styrningen av 
verksamheten när det gäller ämbetsverkets gemensamma funktioner och övriga åtgärder som 
behövs med tanke på en enhetlig verksamhet inom ämbetsverket. Med funktioner eller åtgär-
der som omfattas av den styrning av verksamheten som utövas vid finansministeriet avses ex-
empelvis uppgifter inom ekonomi-, personal- och lokalhanteringen, informationsförvaltning-
en, informationstjänsten, kommunikationen eller upphandlingen vid ämbetsverket eller andra 
motsvarande gemensamma stöduppgifter.  

6 §. Resultatavtal. I paragrafen föreskrivs det om det resultatavtal som fungerar som styrdo-
kument för Statens ämbetsverk på Åland och om utarbetandet av resultatavtalet. Med resultat-
avtal avses en sådan handling som avses i 11 § i förordningen om statsbudgeten (1243/1992). 
Också för närvarande utarbetas det för regeringens mandatperiod, på motsvarande sätt som en-
ligt den föreslagna bestämmelsen i 1 mom., ett resultatavtal som gäller den allmänna plane-
ringen, styrningen och ordnandet av verksamheten vid ämbetsverket. Innehållet i avtalet ses 
vid behov över årligen, med beaktande av de statsfinansiella ramarna och statsbudgeten. Re-
sultatavtalet ses över i samband med de årliga resultatförhandlingarna med Statens ämbetsverk 
på Åland.  

För regionförvaltningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralerna har det numera utöver 
ett resultatavtal utarbetats ett separat strategidokument för regeringens mandatperiod. Strate-
gidokumentet har också omfattat Statens ämbetsverk på Åland. Det föreslås att det separata 
strategidokumentet ska slopas till följd av att regionförvaltningsverken och närings-, trafik- 
och miljöcentralerna läggs ned. Det föreslås dock att det på motsvarande sätt som i fråga om 
resultatavtalet med Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet vid behov utöver det operativa 
ska ingå en mera strategisk del i resultatavtalet med Statens ämbetsverk på Åland. 

I 2 mom. föreskrivs det om utarbetandet av resultatavtalet. Finansministeriet ska utarbeta re-
sultatavtalet för Statens ämbetsverk på Åland tillsammans med de ministerier och myndighet-
er inom centralförvaltningen som svarar för styrningen av ämbetsverkets verksamhet och i 
samarbete med ämbetsverket. Enligt förslaget kan alla de ministerier och myndigeter inom 
centralförvaltningen som svarar för styrningen av verksamheten delta i resultatförhandlingarna 
med Statens ämbetsverk på Åland, och på motsvarande sätt som för närvarande ska resultatav-
talet undertecknas av finansministeriet och Statens ämbetsverk på Åland.  

7 §. Ledning och beslutanderätt. Paragrafen innehåller bestämmelser om ledningen av Statens 
ämbetsverk på Åland och om beslutanderätt i ärenden. Statens ämbetsverk på Åland ska vara 
ett s.k. chefsämbetsverk och ledas av landshövdingen.  

Enligt 1 mom. ska Statens ämbetsverk på Åland på samma sätt som för närvarande ledas av 
landshövdingen. Landshövdingen ska vara ämbetsverkets chef och chef för personalen samt 
ansvara för verksamheten vid ämbetsverket. I egenskap av ämbetsverkschef ska landshöv-
dingen svara för att verksamheten utvecklas och leder till resultat och för att ämbetsverkets re-
sultatmål nås.  I självstyrelselagen för Åland föreskrivs om utnämningen av landshövdingen 
och om vissa av landshövdingens uppgifter.  
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I 2 mom. föreslås bestämmelser om att landshövdingen avgör ärenden som hör till ämbetsver-
kets behörighet, om det inte föreskrivits eller i arbetsordningen bestämts att någon annan 
tjänsteman vid ämbetsverket ska avgöra dem. Enligt förslaget ska det i 7 § finnas bestämmel-
ser om arbetsordningen med vars hjälp landshövdingen ska kunna delegera beslutanderätten 
till ämbetsverkets övriga tjänstemän. I paragrafen föreslås också bestämmelser om landshöv-
dingens rätt att avgöra ärenden som han eller hon genom arbetsordningen har delegerat till en 
annan tjänsteman vid ämbetsverket för avgörande. 

8 §. Arbetsordning. I paragrafen föreskrivs det om ämbetsverkets arbetsordning som ska ut-
färdas av landshövdingen. I arbetsordningen ska det ingå bestämmelser om ämbetsverkets or-
ganisation och om hur ämbetsverkets förvaltning och funktioner ska ordnas samt om bered-
ningen och avgörandet av ärenden.  

9 §. Stöd för ordnande av förvaltningstjänster. I paragrafen föreskrivs det om den rätt som 
Statens ämbetsverk på Åland har att på begäran få stöd av Statens tillstånds- och tillsynsmyn-
dighet för att ordna förvaltningstjänsterna vid ämbetsverket. Statens ämbetsverk på Åland ska 
i princip själv ansvara för sina förvaltningstjänster, men t.ex. i fråga om informationsförvalt-
ningen kan ämbetsverket behöva få stöd av förvaltningstjänsterna vid ett större ämbetsverk. I 
5 a § 1 mom. i statsrådets förordning om regionförvaltningsverken föreskrivs för närvarande 
på motsvarande sätt att ansvarsområdet för regionförvaltningsverkens förvaltnings- och ut-
vecklingstjänster vid behov ska ge Statens ämbetsverk på Åland stöd i de uppgifter som hör 
till ansvarsområdet. 

10 §. Tillsättning av tjänster. I paragrafen ska finnas bestämmelser om tillsättning av tjänster 
vid Statens ämbetsverk på Åland. Paragrafen ska innehålla en hänvisningsbestämmelse till 
självstyrelselagen för Åland, där det finns bestämmelser om utnämningen av landshövdingen. 
Dessutom föreslås det att landshövdingen ska utnämna den övriga personalen vid Statens äm-
betsverk på Åland. Detta motsvarar nuläget.  

11 §. Handräckning. I paragrafen föreskrivs det om skyldigheten för Statens ämbetsverk på 
Åland att lämna andra myndigheter handräckning och om ämbetsverkets rätt att få handräck-
ning av andra myndigheter. Bestämmelsen motsvarar 19 § i den gällande lagen om regionför-
valtningsverken. Enligt paragrafen ska Statens ämbetsverk på Åland lämna andra myndigheter 
handräckning om det särskilt föreskrivs om detta. Den föreslagna bestämmelsen innebär att 
ämbetsverket har behörighet att lämna andra myndigheter handräckning, men bara i sådana si-
tuationer där den som begär om handräckning har rätt enligt speciallagstiftningen att få 
handräckning uttryckligen av Statens ämbetsverk på Åland. Enligt den andra meningen i para-
grafen ska Statens ämbetsverk på Åland ha rätt att få handräckning av andra myndigheter. 

12 §. Tvångsmedel. I paragrafen föreskrivs om tvångsmedlen vid Statens ämbetsverk på 
Åland, dvs. föreläggande av vite, hot om tvångsutförande och hot om avbrytande. Paragrafen 
motsvarar den gällande bestämmelsen i 20 § i lagen om regionförvaltningsverken. Dessa 
tvångsmedel används för att ålägga den som saken gäller att iaktta ett påbud eller förbud som 
Statens ämbetsverk på Åland har meddelat eller som någon annan myndighet som begär 
handräckning av ämbetsverket i ett tvångsmedelsärende har meddelat i enlighet med sin behö-
righet. Den föreslagna bestämmelsen ger Statens ämbetsverk på Åland allmän behörighet i 
tvångsmedelsärenden. Användningen av tvångsmedel förutsätter naturligtvis att Statens äm-
betsverk på Åland, eller den myndighet som är berättigad till handräckning av ämbetsverket, 
har behörighet att meddela ett förpliktande påbud eller förbud i ärendet. Paragrafen innehåller 
dessutom en hänvisningsbestämmelse enligt vilken det ska föreskrivas särskilt om ämbetsver-
kets behörighet i övrigt att använda tvångsmedel. 
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13 §. Företrädande av staten. I paragrafen föreskrivs om den uppgift som Statens ämbetsverk 
på Åland har att vid domstolar och andra myndigheter bevaka statens rätt och fördel. Bestäm-
melsen motsvarar bestämmelsen i 21 § i lagen om regionförvaltningsverken. Enligt den före-
slagna bestämmelsen kärar och svarar Statens ämbetsverk på Åland på statens vägnar samt 
bevakar vid domstolar och andra myndigheter statens rätt och fördel i alla ärenden som hör till 
dess ansvarsområde och i sådana ärenden för vilka ingen behörig myndighet särskilt har an-
getts i lag, om inte en företrädare för det ministerium eller den myndighet inom centralförvalt-
ningen som svarar för styrningen av verksamheten gör det. Statens ämbetsverk på Åland ska 
därmed ha, på motsvarande sätt som för närvarande, utöver den behörighet som hänför sig till 
ämbetsverkets uppgifter också en allmän behörighet att representera staten i sådana situationer 
för vilka ingen behörig myndighet särskilt har angetts i lag. I enlighet med bestämmelsen i la-
gens 1 § om ämbetsverkets verksamhetsområde ska ämbetsverkets behörighet att representera 
staten begränsas regionalt till landskapet Åland. På fastlandet har Statens tillstånds- och till-
synsmyndighet motsvarande allmänna behörighet.  

14 §. Avgiftsbelagda prestationer. I paragrafen föreskrivs det om avgifter för prestationer vid 
Statens ämbetsverk på Åland. I 1 mom. finns en hänvisande bestämmelse till lagen om grun-
derna för avgifter till staten (150/1992). Enligt 2 mom. ska bestämmelser om avgifterna för 
prestationer vid Statens ämbetsverk på Åland utfärdas genom förordning av finansministeriet, 
om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag. Detta är motiverat, eftersom ämbets-
verket ingår i finansministeriets förvaltningsområde och finansministeriet svarar för den all-
männa administrativa styrningen av ämbetsverket. Genom förordning av kommunikationsmi-
nisteriet utfärdas dock sådana avgifter för prestationer inom kommunikationsministeriets an-
svarsområde som hör till uppgifterna för Statens ämbetsverk på Åland, t.ex. avgifter för trafik-
tillstånd och fartygsregisterprestationer. 

15 §. Ändringssökande. I paragrafen föreskrivs om sökande av ändring i beslut av Statens äm-
betsverk på Åland. Huvudregeln ska vara att ändring i ämbetsverkets beslut på motsvarande 
sätt som för närvarande får överklagas genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol på det 
sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslut av Ålands förvaltningsdomstol 
ska få överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstill-
stånd. I de lagar som gäller uppgifterna för Statens ämbetsverk på Åland finns vissa bestäm-
melser om sökande av ändring som avviker från huvudregeln. Enligt t.ex. bränsleavgiftslagen 
ska beslut av Statens ämbetsverk på Åland i egenskap av skatteuppbördsmyndighet överklagas 
hos Helsingfors förvaltningsdomstol. 

16 §. Ikraftträdande. Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

 

 
 

 

 

 

7 

 

Lag 

om Statens ämbetsverk på Åland 

1 §  

Verksamhetsidé och verksamhetsområde 

 
I egenskap av sektorsövergripande statlig förvaltningsmyndighet sköter Statens ämbetsverk 

på Åland verkställighets- och tillsynsuppgifter som har samband med lagstiftningen i land-
skapet Åland. 

 
2 § 

 Ansvarsområde och uppgifter 

 
Statens ämbetsverk på Åland sköter inom följande ansvarsområden de uppgifter som särskilt 

föreskrivs för det: 
1) registerförvaltning, 
2) förmyndarverksamhet, 
3) skatteuppbörd, 
4) alkoholförvaltning, 
5) trafikförvaltning, 
6) lantbruksförvaltning. 
Statens ämbetsverk på Åland sköter också andra särskilt föreskrivna rättsskyddsuppgifter.  
Statens ämbetsverk på Åland ansvarar för samordningen av beredskapen i landskapet och 

för ordnandet av anknytande samverkan till den del som uppgifterna enligt självstyrelselagen 
för Åland (1144/1991) hör till rikets behörighet. 

Statens ämbetsverk på Åland kan även ha andra särskilt föreskrivna uppgifter. 

 
3 § 

 Verksamhetsställe 

Statens ämbetsverk på Åland har sitt verksamhetsställe i Mariehamn. 

 
4 §  

Allmän administrativ styrning  

Den allmänna administrativa styrningen av Statens ämbetsverk på Åland ska skötas av fi-
nansministeriet. 
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5 § 

 Styrning av verksamheten 

 
Justitieministeriet, finansministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsmi-

nisteriet, social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet, eller den myn-
dighet inom centralförvaltningen som enligt vad som särskilt föreskrivs eller bestäms ska 
sköta styrningen, styr och övervakar inom sina egna ansvarsområden verksamheten vid Sta-
tens ämbetsverk på Åland (styrning av verksamheten). Finansministeriet sörjer för styrningen 
av verksamheten när det gäller ämbetsverkets gemensamma funktioner och övriga åtgärder 
som behövs med tanke på en enhetlig verksamhet inom ämbetsverket. 

 
6 § 

 Resultatavtal 

För att uppnå de allmänna målen för verksamheten vid Statens ämbetsverk på Åland utarbe-
tas ett resultatavtal som gäller den allmänna planeringen, styrningen och ordnandet av verk-
samheten vid ämbetsverket. Resultatavtalet utarbetas för regeringens mandatperiod och dess 
innehåll ses vid behov över årligen med beaktande av de statsfinansiella ramarna och stats-
budgeten. 

Finansministeriet utarbetar resultatavtalet för Statens ämbetsverk på Åland tillsammans med 
de ministerier och myndigheter inom centralförvaltningen som svarar för styrningen av äm-
betsverkets verksamhet och i samarbete med Statens ämbetsverk på Åland. 

 
7 § 

 Ledning och beslutanderätt 

Statens ämbetsverk på Åland leds av landshövdingen. Landshövdingen svarar för att verk-
samheten vid ämbetsverket utvecklas och leder till resultat och för att ämbetsverkets mål nås. 

Landshövdingen avgör ärenden som hör till ämbetsverkets behörighet, om det inte föreskri-
vits eller i arbetsordningen bestämts att någon annan tjänsteman vid ämbetsverket ska avgöra 
dem. Landshövdingen har rätt att avgöra ärenden som en tjänsteman vid ämbetsverket enligt 
arbetsordningen får avgöra. 

 
8 § 

 Arbetsordning 

I arbetsordningen för Statens ämbetsverk på Åland finns bestämmelser om ämbetsverkets 
organisation och om hur ämbetsverkets förvaltning och funktioner ska ordnas samt om bered-
ningen och avgörandet av ärenden. Landshövdingen beslutar om arbetsordningen. 

 
9 § 

 Stöd för ordnande av förvaltningstjänster 

Statens ämbetsverk på Åland har rätt att på begäran få stöd av Statens tillstånds- och till-
synsmyndighet för att ordna förvaltningstjänsterna vid ämbetsverket. 
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10 § 

 Tillsättning av tjänster 

 
I självstyrelselagen för Åland föreskrivs om landshövdingen som är chef för Statens äm-

betsverk på Åland. Landshövdingen utnämner den övriga personalen vid Statens ämbetsverk 
på Åland.  

 
11 § 

 Handräckning 

I fråga om skyldigheten för Statens ämbetsverk på Åland att lämna andra myndigheter 
handräckning föreskrivs särskilt. Statens ämbetsverk på Åland har rätt att få handräckning av 
andra myndigheter. 

 
12 § 

 Tvångsmedel 

Genom föreläggande av vite, hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande kan Statens 
ämbetsverk på Åland ålägga den som saken gäller att iaktta ett påbud eller förbud som äm-
betsverket har meddelat eller som någon annan myndighet som har begärt handräckning av 
ämbetsverket i ett tvångsmedelsärende har meddelat i enlighet med sin behörighet. I fråga om 
ämbetsverkets behörighet i övrigt att använda tvångsmedel föreskrivs särskilt. 

 
13 § 

 Företrädande av staten 

Statens ämbetsverk på Åland kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstolar 
och andra myndigheter statens rätt och fördel i alla ärenden som hör till dess ansvarsområde 
och i sådana ärenden för vilka ingen behörig myndighet särskilt har angetts i lag, om inte en 
företrädare för det ministerium eller den myndighet inom centralförvaltningen som svarar för 
styrningen av verksamheten gör det. 

 
14 § 

 Avgiftsbelagda prestationer 

I fråga om avgifter för prestationer vid Statens ämbetsverk på Åland och storleken på avgif-
terna gäller lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). 

Bestämmelser om avgifterna för prestationer vid Statens ämbetsverk på Åland utfärdas ge-
nom förordning av finansministeriet, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag. 
Bestämmelser om avgifterna för prestationer inom kommunikationsministeriets ansvarsom-
råde utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet. 
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15 § 

 Ändringssökande 

Om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag, får beslut av Statens ämbetsverk på 
Åland överklagas genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol på det sätt som anges i för-
valtningsprocesslagen (586/1996). 

 
Beslut av Ålands förvaltningsdomstol får överklagas genom besvär endast om högsta för-

valtningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 

 
16 § 

 Ikraftträdande 

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


