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Utfärdad i Mariehamn
I enlighet med lagtingets beslut1
ändras 2 § 1 och 3 mom., 4 § 1 mom., 6 § 2 och
3 mom. samt 7, 8 och 9 §§ landskapslagen
(1989:27) om tillämpning i landskapet Åland av
lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män,
fogas till lagens 4 § ett nytt 2 mom. varvid det
nuvarande 2 mom. blir 3 mom. samt
ersätts i lagen ordet ’’landskapsstyrelsen’’ i
olika böjningsformer med ’’landskapsregeringen’’ i motsvarande former som följer:
2§
Vad i jämställdhetslagens 2 § 2 mom. är
stadgat om verksamhet i riksdagen som ansluter sig till riksdagsledamotsuppdraget skall i
landskapet avse motsvarande verksamhet i
lagtinget som ansluter sig till lagtingsledamotsuppdraget.
-------------------------------------Bestämmelserna i jämställdhetslagens 4a §
1 mom. om statliga kommittéer, delegationer
och andra motsvarande organ skall i landskapet
avse kommittéer, delegationer och andra motsvarande organ samt förvaltningsorgan som
tillsätts av landskapsregeringen.
4§
Med beaktande av bestämmelserna i 2 mom.
skall de förvaltningsuppgifter som enligt jämställdhetslagen sköts av en riksmyndighet i
landskapet skötas av landskapsregeringen under förutsättning att dessa uppgifter hör till
landskapets behörighet enligt 18 § självstyrelselagen för landskapet Åland.
1)

Lr framst. nr 15/2006-2007
Smu bet. nr 4/2006-2007

den 21 september 2006
De förvaltningsuppgifter som enligt jämställdhetslagen sköts av jämställdhetsombudsmannen skall inom landskapets behörighet skötas av diskrimineringsombudsmannen.
Även de förvaltningsuppgifter som enligt jämställdhetslagen sköts av jämställdhetsnämnden skall inom landskapets behörighet skötas
av diskrimineringsombudsmannen.
-------------------------------------6§
-------------------------------------Bestämmelsen i 1 mom. tillämpas inte på
näringsutövning som avses i 27 § självstyrelselagen för Åland.
Den som bryter mot bestämmelsen i 1 mom.
kan av diskrimineringsombudsmannen förbjudas att fortsätta eller upprepa förfarandet. Förbudet kan förenas med vite. Diskrimineringsombudsmannen förordnar om betalning av
vite.
7§
Besvär över beslut om föreläggande av och
utdömande av vite anförs hos Ålands förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delgivningen
av beslutet.
8§
Inom landskapets behörighet skall bestämmelserna i 47 kap. 3 § strafflagen (FFS 39/1889)
om straff för diskriminering i arbetslivet tillämpas i den lydelse de har när denna lag träder i
kraft. Ändringar och nya bestämmelser om
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straff för diskriminering i arbetslivet skall tilllämpas från den dag de träder i kraft i riket.
Till straff för brott mot tystnadsplikten i
jämställdhetslagen döms enligt 38 kap. 2 §
2 mom. strafflagen, om inte gärningen skall
bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller
strängare straff för den stadgas på något annat
ställe än i 38 kap. 1 § strafflagen.
Den som bryter mot förbudet mot diskriminerande annonsering vid annonsering av utbildningsplatser skall för diskriminerande annonsering dömas till böter.

att författningar som utfärdats med stöd av
jämställdhetslagen skall tillämpas i landskapet Åland oförändrade eller med de ändringar
landskapsregeringen föreskriver.
Landskapsregeringen kan inom landskapets
behörighet i landskapsförordning besluta om
genomförandet i landskapet av EG:s direktiv
rörande angelägenheter som avses i denna lag.
_________
Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.
_________

9§
Landskapsregeringen kan inom landskapets
behörighet genom landskapsförordning besluta
Mariehamn den 13 september 2007.
ROGER NORDLUND
lantråd
Britt Lundberg
föredragande ledamot
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