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Nr 1 

Tillsättande av arbetsgrupp avseende 

nyttjande av nationella IT-tjänster och 

system 

ÅLR 2021/1397 

1 Rk1e 

Beslut 

Konstaterades att landskapsregeringen och dess underlydande myndigheter samt 

kommuner och kommunalförbund i sin verksamhet är beroende av bastjänster i form av 

exempelvis identifiering och fullmakter som ingår i den nationella servicearkitekturen 

samt IT-system och databaser som upprätthålls av rikets myndigheter så som Kanta. Ett 

annat område där det finns beroenden mellan åländska myndigheter och riket är e-

arkivering. 

 

De tjänster som idag tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 

är komplexa att ta i bruk såväl administrativt som tekniskt. Utöver detta är språkfrågan 

samt tillgängligheten av information och service på svenska en stor utmaning.   

 

Beslöts, relaterat till ovannämnda system och tjänster, tillsätta en arbetsgrupp med 

uppdrag att: 

- etablera och upprätthålla kontaktvägar för löpande informationsutbyte med 

riksmyndigheterna  

- främja lokalt informationsutbyte gällande frågeställningar och problem i samband 

med ibruktagande och användning av riksomfattande IT-system och databaser  

- gentemot riksmyndigheterna tydliggöra de problem som Åland upplever i 

samband med ibruktagande och användning av riksomfattande IT-system och 

databaser 

- bevaka den utveckling som sker på rikssidan och vidareförmedla information till 

övriga parter på Åland 

- agera i språkfrågor och påpeka riksmyndigheternas skyldigheter enligt främst 31 

§ och 38 § självstyrelselagen för Åland  

 

Medlemmar i arbetsgruppen är: 

Förvaltningschef, John Eriksson, Ålands landskapsregering, ordförande 

Förvaltningsansvarig IT, Ronny Lundström, Åland landskapsregering 

Förbundsdirektör, Magnus Sandberg, Ålands kommunförbund 

Verksamhetsutvecklare för information & näringslivskontakter, Terese Flöjt, Mariehamns 

stad 

VD, Katarina Donning, Åda Ab  



 

 

 

  
2 (2) 

 

Respektive medlem i arbetsgruppen utför uppdraget som en del av tjänsten och inget 

separat arvode utgår. Respektive organisation kan utse en annan representant i 

arbetsgruppen genom att meddela detta till Ålands landskapsregering. Arbetsgruppens 

uppdrag pågår tills vidare och avslutas först efter ett aktivt beslut från Ålands 

landskapsregering.   

 

 


