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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 60 
Utlåtande om arbetsgruppens mellanrapport om  
digitala verktyg i eftervården av coronaviruskrisen  
ÅLR 2020/4604 
173 F1 

Konstaterades att Kommunikationsministeriet tillsatt en arbetsgrupp 
”Digitala metoder för återuppbyggnad efter krisen”. Syftet med 
arbetsgruppens arbete är att utvärdera de nya verksamhetsmodeller för 
digitalisering som uppstått under coronaviruskrisen och utarbeta 
åtgärdsförslag för att förankra de effektiva förfarandena i 
återuppbyggnaden efter krisen. 
 
Arbetsgruppen har i sin mellanrapport presenterat 36 olika åtgärdsförslag 
med målsättning att implementera de effektiva modeller som uppstått och 
ytterligare påskynda den digitala utvecklingen. De åtgärdsförslag som 
tagits fram omfattar de flesta samhällssektorer och är i många fall 
tvärsektoriella. 
 
Behörighetsfördelningen mellan landskapet Åland och riket regleras i 18 
§ och 27 § självstyrelselagen för Åland (ÅFS 1991:71). Som exempel kan 
nämnas att undervisningssektorn utgör åländsk behörighet, behörigheten 
avseende hälso- och sjukvård är delad medan televäsendet samt 
rättsväsendet är rikets behörighet. Till åländsk lagstiftningsbehörighet hör 
också landskapsregeringens och underlydande myndigheters och 
inrättningars samt kommunernas förvaltning och organisation.  
 
Landskapsregeringen konstaterar att de åtgärdsförslag som tagits fram 
omfattar såväl förvaltningsområden med riksbehörighet som områden med 
åländsk respektive delad behörighet, något som bör beaktas i det fortsatta 
arbetet.  
 
De åländska myndigheterna nyttjar i sin förvaltning samt utveckling av e-
tjänster de riksomfattande tjänster som utvecklas för exempelvis 
identifiering samt fullmakter, likaså finns ett behov av tillgång till data från 
riksomfattande register, exempelvis befolkningsdatasystemet och 
handelsregistret, varför landskapsregeringen aktivt följer utvecklingen 
inom detta område.  
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Som en av åtgärderna föreslås att hinder för att utveckla näthandeln ska 
avvecklas, med beaktande av den åländska skattegränsproblematiken ser 
landskapsregeringen detta som en åtgärd av högsta prioritet. 
 
I sammanhanget bör avslutningsvis också noteras vikten av att 
informationsutbytet mellan landskapsregeringen och riksmyndigheterna 
sker på svenska samt att de riksomfattande e-tjänster som utvecklas även 
görs tillgängliga i en svenskspråkig version både för användare och 
brukare. Det senare är viktigt både för att säkerställa tvåspråkigheten i 
Finland samt för att möjliggöra för enspråkigt svenska åländska 
myndigheter att använda systemen och synkronisera egna system med 
finska för att bland annat hämta data. Det är således centralt att det går att 
arbeta i systemen på svenska om Åland ska kunna inkluderas i heltäckande 
system för hela Finland. Ifall inte kravet på svenska system eller e-tjänster 
uppfylls kan t.ex. åländska myndigheter inte bruka systemen eller 
synkronisera egna system till finska system och e-tjänster.  
 

Nr 61 
Förnyelse av lagringsutrustning  
ÅLR 2020/6988 
Avtal 

Konstaterades att landskapsregeringens lagringsutrustning uppnått 
kapacitetstaket och att det inte längre är möjligt att köpa tilläggskapacitet 
till denna. 
 
Beslöts teckna avtal med Åda Ab gällande förnyelse av lagringsutrustning. 
 
Kostnaden belastar budgetmoment 39000. 
 

Nr 62 
Förnyelse av administrationssystemet för ax-domäner  
ÅLR 2020/6989 
Avtal 

Konstaterades att den plattform den nuvarande administrationssystem för 
ax-domäner är byggt på är föråldrad samt har tekniska begränsningar. 
Behov finns också att kunna hantera e-betalning. 
 
Beslöts teckna avtal med Åda Ab gällande förnyelse av 
administrationssystemet för ax-domäner. I samband med förnyelsen byggs 
stöd för e-betalning av nyregistrering samt för förnyelse av giltighetstiden 
för ax-domäner. 
 
Kostnaden om 22.500 euro belastar budgetmoment 39000. 
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