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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 23/ 1988-89 med anledning av 

1) landskapsrevisorernas berättelse 

över granskningen av landskapets 

räkenskaper och ekonomiska förvalt

ning under år 1987 och 

2) landskapsstyrelsens meddelande till 

landstinget med anledning av land

skapsrevisorernas berättelse över 

granskning av landskapets räkenskaper 

och ekonomiska förvaltning under år 

1987. 

Landstinget har den 1 mars 1989 inbegärt finansutskottets yttrande över meddelan

det. Utskottet har i ärendet hört lantrådet Sune Eriksson, finanschefen Dan E. 

Eriksson, landskapsrevisorernas ordförande Björn Grussner, utbildningschefen Börje 

Karlsson och t.f. kanslichefen Peter Lindbäck. 

Vid ärendets behandling anmälde ledamoten Salmen jäv. 

Finansutskottet har inbegärt lagutskottets yttrande över landskapets räkenskaper 

och ekonomiska förvaltning under år 1987 samt därvid särskilt bett utskottet 

behandla frågan om giltigheten av personregisterlagen (FFS 471 /87) i fråga om 

landskapsförvaltningen samt giltigheten av lagen om obligatorisk upplagring av 

läkemedel (FFS 402/84) i fråga om Ålands centralsjukhus. Utlåtandet bifogas 

betänkandet. 

ALLMÄNT 

Datoriseringen 

Utskottet har tagit del av lagutskottets utlåtande i frågan och anser med 

hänvisning härtill det vara ytterst angeläget att landskapsstyrelsen med det 

snaraste gör frågan om behovet av egen lagstiftning på området till föremål för en 

särskild utredning. Enligt landskapsstyrelsens meddelande har uppdraget sedan 

getts åt en särskild arbetsgrupp LANDAT, men finansutskottet vill ändå framhålla 

vikten av att ärendet påskyndas. 
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SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS FÖRVALTNINGSOM= 
RÄDE 

Ålands centralsjukhus 

Läkeme.delsförrådet 

Beträffande tillämpningen av lagen om obligatorisk upplagring av läkemedel (FFS 

402/84) hänvisar utskottet till lagutskottets utlåtande. Finansutskottet anser i 

likhet med revisorerna att en ombyggnad och förstoring av läkemedelsförrådets 

utrymmen är befogad samtidigt som hänsyn bör tas till den verksamhet som de 

privata apoteken på Åland bedriver. Det är här viktigt att inte underskatta den 

service som de privata apoteken tillhandahåller. 

UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOM
RÅ.DE 

Museibyrån - Bomarsunds fornminnesområde 

Revisorerna föreslår i sin berättelse att en dispositionsplan bör fastställas för 

området. I själva verket torde revisorerna ha avsett en delgeneralplan. Utskottet 

vill dock för sin del framhålla att det är på kommunens försorg som generalplaner 

upprättas och att om en plan skall utarbetas måste den uppgöras i enlighet med 

landskapets byggnadslagstif tning. 

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

Allmänna byrån - landskapets vägstationer 

Finansutskottet delar revisorernas uppfattning om att landskapsstyrelsen bör 

undersöka möjligheterna att samordna de fastäländska vägstationerna men vill 

samtidigt framhålla att det inte får innebära att de lokala stationerna försvinner 

varigenom avståndet mellan stationerna och arbetsplatserna blir så stort att det 

medför stora olägenheter för befolkningen i ytterområdena. 

Med hänvisning till det anförda samt revisorernas yttrande får utskottet vördsamt 

föreslå 

att Landstinget beviljar landskapssty

relsen ansvarsfrihet för finansåret 

1987. 
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Mariehamn den 28 september 1989 

På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof Lindfors, 

viceordföranden Karl Sundblom samt ersättarna Björling och Söderlund. 



ÄLANDS LANDSTING 

Till finansutskottet 

från lagutskottet 

Finansutskottet har i skrivelse den 9 mars 1989 begärt att lagutskottet yttrar sig 

över landskapsstyrelsens berättelse för är 1987 och då särskilt behandlar frågan 

om giltigheten av Personregisterlagen (FFS 471/87) i fråga om landskapsförvaltnin

gen samt giltigheten av lagen om obligatorisk upplagring av läkemedel (FFS 402/84) 

i fråga om Älands centralsjukhus. Med anledning härav får utskottet som begärt 

utlåtande anföra följande. 

Personregisterlagen 

På grund av andra brådskande och arbetskrävande uppgifter har utskottet inte haft 

möjlighet att på det sätt finansutskottets begäran skulle förutsätta fördjupa sig i 

personregister- och datasekretesslagstiftningen. Denna utgör ett komplex där olika 

intressen och element från skilda lagstiftningssektorer vägts samman. Utskottet 

önskar därför inte i detta skede ta ställning till hur den aktuella lagstiftningen 

mera i detalj förhåller sig till den i självstyrelselagens 11 och 13 §§ ingående 

behörighetsuppdelningen mellan riket och landskapets lagstiftande organ. Utskottet 

föreslår i stället att den frågan på grund av personregisterlagstiftningens tilltagan

de samhällspolitiska betydelse borde göras till föremål för en särskild utredning 

inom landskapsstyrelsen så som landskapsstyrelsen också utlovar i sitt meddelande 

nr 1/1988-89 med anledning av landskapsrevisorernas berättelse. Personregisterla

gens syfte är ju flerfaldigt, att motverka intrång i medborgarnas integritets- och 

rättsskydd och att garantera att samhället är öppet, funktionellt och tryggt i fråga 

om användningen av register. Lagen har avseende på personregister som förs av 

såväl myndigheter som enskilda. 

Av landskapsstyrelsens meddelande kan man få uppfattningen att landskapslagen 

om allmänna handlingars offentlighet (72/77) i fråga om landskaps- och kommunal

förvaltningen reglerar de angelägenheter som berörs i personregisterlagen. Utskot

tet konstaterar dock att landskapslagen i detta avseende beaktat användningen av 



automatisk databehandling endast såtillvida att i definitionen av handling även 

beaktats dataupptagningar. Däremot ingår inte sådana i personregisterlagen cent

rala element som tar sikte på integritetsskyddet eller reglerar formerna för 

utlämnande av uppgifter ur personregister. Utskottet noterar att rikslagstiftningen 

om handlingsoffentlighet kompletterats med särskilda bestämmelser om bl.a. 

massutlämnande ur sådana personregister som faller under definitionen på allmän 

handling. Det vore enligt utskottet önskvärt att se över behovet av att komplettera 

landskapslagstiftningen på motsvarande sätt, varvid en allmän granskning av 

behörighetsfrågorna samtidigt kunde företas. Utskottet noterar att landskapssty

relsen enligt meddelandet i avsikt att garantera den enskildes integritetsskydd 

ämnar uppdra åt LANDAT-gruppen att granska behovet av tilläggsreglering. 

Upplagringen av läkemedel 

Utskottet delar för sin del landskapsstyrelsens i meddelandet nr 1I1988-89 gjorda 

bedömning angående upplagringen av läkemedel. Enligt självstyrelselagens 11 § 2 

mom. 15 punkt hänförs ärenden rörande apotek och apoteksvaror liksom tillverk

ning, förvaring och försäljning av gifter och preparat i vilka gift ingår till rikets 

lagstiftningsbehörighet. Den i sammanhanget aktuella lagen om obligatorisk upp

lagring av läkemedel (FFS 402/84) nämner visserligen uttryckligen endast sjuk

vårdsanstalter som upprätthålls av kommun eller kommunalförbund medan Ålands 

centralsjukhus upprätthålls av landskapet. 7 § 1 mom. landskapslagen om central

sjukhus för landskapet Åland (ä. 79/79) stadgar dock att i fråga om sjukhusets "··· 

förvaltning och den sjukvård som däri gives skall, såvida icke av landskapslag

stiftningen annat följer eller landskapsstyrelsen i viss angelägenhet annorlunda 

besluter, lända till efterrättelse för centralsjukhus i riket gällande bestämmelser". 

Som ovan anförts saknar landstinget möjlighet att genom landskapslagstiftning 

materiellt hänseende reglera säkerhetsupplagring av läkemedel. 

Övrigt 

Utskottet har i övrigt ingenting att påminna med anledning av landskapsrevisorer

nas berättelse och landskapsstyrelsens meddelande med anledning härav. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet som sitt yttrande föreslå 
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Mariehamn den 22 september 1989 

att finansutskottet i sitt betänkande 

måtte beakta vad som anförs i detta 

yttrande. 

På lagutskottets vägnar: 

/ ft::: ~ It, 
Lars Ing ar J 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Nordman, viceordfö

randen Jan-Erik Lindfors samt ledamöterna Christer Jansson, Karlsson och Wiklöf. 


