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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 64 
Molnstrategi för offentliga Åland 
ÅLR 2017/320 

Konstaterades att landskapsregeringen tillsammans med Ålands 
kommunförbund, Mariehamns stad och Åda Ab tagit fram en gemensam 
molnstrategi för offentliga Åland. 
 
Beslöts anteckna det memorandum ”Molnstrategi för offentliga Åland” 
med tillhörande ”Juridisk checklista för riskanalys” som advokatbyrå 
Dittmar & Indrenus tagit fram för kännedom. 

 
Nr 65 
Riktlinjer för användning av molntjänster 
ÅLR 2018/4637 

Konstaterades att landskapsregeringen tagit fram riktlinjer för användning 
av molntjänster. 
 
Beslöts fastställa riktlinjerna för användning av molntjänster. 

 
Nr 66 
Framtagande av IT-strategi 
ÅLR 2017/5027 

Konstaterades att landskapsregeringen tillsammans med Åda Ab tagit fram 
ett förslag till IT-strategi.  
 
IT-strategin, som har en stark koppling till ”Utvecklings- och 
hållbarhetsagenda för Åland”, är avsedd att bli ett styrdokument som ska 
fungera som beslutsstöd för en gemensam verksamhetsutveckling inom 
IT-området för hela det offentliga Åland. Strategin är uppbyggd av en 
generell del som ska kunna antas av samtliga myndigheter samt en del som 
är specifik för respektive myndighet. 
 
Ett antal bilagor fungerar som stöddokument till IT-strategin. 
Landskapsregeringen kommer att ta fram ytterligare bilagor med närmare 
råd och riktlinjer. 
 
Beslöts fastställa IT-strategin. 

 



 2 (2) 
 
Nr 67 
Användningsavtal om datakommunikationsabonnemang 
ÅLR 2018/4154 
Avtal 

Konstaterades att befolkningsregistercentralen med anledning av GDPR 
kommer att ta i bruk en ny teknisk lösning för överföring av data från 
befolkningsdatasystemet. 
 
Beslöts teckna datakommunikationsabonnemang med Tieto Finland Ab. 
 

Nr 68 
Förnyelse av landskapsarkivets hemsida 
ÅLR 2018/4653 
Avtal 

Konstaterades att landskapsarkivets hemsida är i behov av förnyelse. 
 
Beslöts teckna avtal med Åda Ab gällande förnyelse av landskapsarkivets 
hemsida. Initialkostnaden om 7.545 euro samt den årliga drift- och 
supportkostnaden belastar budgetmoment 39000. 
 

Nr 69 
Principer för avyttring av begagnad/obehövlig IT-utrustning 
ÅLR 2018/4654 

Beslöts fastställa principer för avyttrande av ur bruk tagen IT-utrustning 
enligt bilaga 1, F118E35. 

____________________________________ 



  Bilaga 1, F118E35 

Principer för avyttring av begagnad/obehövlig IT-utrustning 

 

Ifall ingen användning av ur bruk tagen IT-utrustning har konstaterats inom 
landskapsregeringen eller hos någon av Ådas övriga kunder hanteras utrustningen enligt 
följande: 

- defekt utrustning förs till återvinning 
- bildskärmar doneras till intresserade, enligt först till kvarn-principen 
- skrivare doneras till intresserade, enligt först till kvarn-principen 
- stationära datorer, lagringsmedia avlägsnas för destruktion, datorn förs till återvinning 
- bärbara datorer doneras till organisationer som idkar välgörenhet alternativt säljs till 

intresserade hos landskapsförvaltningens personal. Försäljning sker enligt principen 
intresseanmälan samt lottdragning ifall intresset överstiger utbudet. Priset fastställs av 
byråchefen. 

 

 


