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Utlåtande till riksdagens social- och 

hälsovårdsutskott över RP 300/2018 rd, 

regeringens proposition till riksdagen med 

förslag till lag om elektronisk behandling 

av kunduppgifter inom social- och hälso- 

vården och till vissa lagar som har sam- 

band med den. 

ÅLR 2018/10464 

216 S1     

Landskapsregeringen avger följande utlåtande angående regeringens 

proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk behandling 

av kunduppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som 

har samband med den, RP 300/2018 rd: 

 

Lagstiftningsbehörigheten 

Enligt 18 § 12 punkten i självstyrelselagen (1991:71) för Åland har land-

skapet lagstiftningsbehörighet beträffande hälso- och sjukvård, med de 

undantag som stadgas i 27 § 24, 29 och 30 punkten. Socialvård enligt 18 

§ 13 p. i självstyrelselagen och socialskyddsförmåner som inte bedömts 

vara en del av socialförsäkringssystemet hänförs även de till landskapets 

lagstiftningsbehörighet. I enlighet med 23 § ankommer förvaltningen i 

angelägenheter som har hänförts till landskapets lagstiftningsbehörighet 

på självstyrelsemyndigheterna.  

 

Anslutning till de riksomfattande informationstjänsterna 

I förslaget till lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom 

social- och hälsovården regleras i 7 § att tillhandahållare av offentliga 

social- och hälso- och sjukvårdstjänster i landskapet Åland kan ansluta 

sig som användare av de riksomfattande informationstjänsterna.  

 

Landskapsregeringen ser det som ytterst värdefullt att landskapets 

offentliga tillhandahållare av social-, hälso- och sjukvårdstjänster kan 

ansluta sig. Däremot ser landskapsregeringen inte att det finns anledning 

att utesluta de privata tillhandahållarna av social-, hälso- och 

sjukvårdstjänster från möjligheten att ansluta sig på lika villkor som 



 

motsvarande privata producenter i riket. I detta syfte borde formuleringen 

i 7 § lyda: ”Tillhandahållare av social-, hälso- och sjukvårdstjänster i 

landskapet Åland kan ansluta sig som användare av de riksomfattande 

informationstjänsterna.” 

 

Därtill innehåller 7 § en juridisk inkonsekvens i och med paragrafens 

sista mening som lyder: ”Bestämmelser om denna anslutning ska dock 

utfärdas särskilt på det sätt som föreskrivs i 32 § i självstyrelselagen för 

Åland (1114/1991).” Enligt självstyrelselagen kan en överenskommelse-

förordning utfärdas för överföring av uppgifter mellan landskaps-

myndighet och riksförvaltningen. Enär den offentliga socialvården på 

Åland är kommunal kan inte bestämmelser om anslutningen föreskrivas 

genom överenskommelseförordning. Det är oerhört viktigt att den 

offentliga socialvården på Åland har möjlighet att ansluta sig till de 

ifrågavarande tjänsterna.  

 

Kravet på att närmare reglera anslutningen genom en överenskommelse-

förordning fungerar inte heller i förhållande till privata aktörer inom 

landskapet Åland.  

 

Sammanfattning 

Landskapsregeringen föreslår med hänvisning till ovan framförda att: 

- Formuleringen i 7 § ”Tillhandahållare av offentliga social-, hälso- 

och sjukvårdstjänster i landskapet Åland…” ändras till ”Tillhanda-

hållare av social-, hälso- och sjukvårdstjänster i landskapet Åland…”.  

- Den sista meningen i 7 § stryks. Meningen lyder: ”Bestämmelser om 

denna anslutning ska dock utfärdas särskilt på det sätt som föreskrivs 

i 32 § i självstyrelselagen för Åland (1114/1991).” 

 
    

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


