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STORA UTSKOTTETS BETt\NKANDE nr 34/1976-77 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till landskapslag 

om allmänna handlingars offentlighet . 

Landstinget har i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande nr 18/1976-77 . 

Stora utskottet har behandlat ärendet och därvid beslutat omfatta lagutskot

tets förslag likväl sålunda , att lagens ikraftträdande f ramskjutes till den 

l instundande september . !'.·led anledning härav f år stora utskottet vördsamt 

föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget i en

lighet med lagutskottets förslag 1ned undantag 

av 23 § l mom. som föreslås antagen i följande 

lydelse: 

23 §. 
Denna landskapslag träder i kraft den l september 1977. 

Mariehamn den 7 mars 1977 . 

På s:;;~ut~t~ets,c~z::;:;:: 
Aj~ H~ A 

ordförande 
"'-"'~"'--"~----~ 

Max Carlberg 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet :ordföranden Hagström, vi ceordföranden Söderström, le

damöterna Arvidsson, Bengtz , Boman, Roald Karlsson , Nylund och Öberg samt 

ersättaren Olof M. Jansson. 



Alands landstings 

beslut 

ca antagande av 
Landskapslag 

ca allm!Jnna handlingars oi'fcntligbot. 

I enligbet med Landstingets beslut stadgas: 

l kap. 

Offontliga b!w.llin&ar. 

l s. 
Allminna handlingar enligt donna landskapslag Ar handlingar sa:a utfärdats 

eller upprittas av myndighet eller sea iDgivits eller inslnts till ayndigbet. 

Med iuuldling förstås wrjc framstAllning i skrift eller bUd samt upp~ 
/ 

ning sa~ kan läsas eller avlyssnas ced tekniskt hjälp:Jedel, !lvens~ upptag-

ning för autcmatisk databchandling D4r myndigbeten tan överföra upptagningen 

till lflsbar form. 

Med myndigbet avses l denna lag landskapets· myndigbetor samt koaa.mala 

och Ovriga myndigheter ~ll. den del de handhar uppgifter iDan landskaps

förvaltDingon och den k...,..ID&la sjlllvstyrolsoförvaltllingen jimte till sådan 
Jl1lldighot hörande persan ~handlar wulor tjllnstemmmaansvar. Vad an ll)'n

dighet stadgas gAller lwn offentligtrllttsliga s8!T!Mnträden, representant
skap, utskott, kaalaitteer, kowissiooer, delegatiooes och Dlmndcr. 

Utskott, k<Diitt&r och andra organ, som ej tilldelats beslutanderJtt i 

förval.tningsilrenden, anses utgöra en del av den myndigbet S<Xl· tillsatt dem. 

2 s. 
AllaliDna handlingar är offentliga enligt vad saa stadgas i domln lag. 

Qa utgivande av handlingar från trycket stadgas särskilt. 

3 s. 
Beträffande den tidp\mkt vid vilken allminna handlingar blir offentliga 

gäller, såvida annat ej följer av 4 och 5 §S, att Jiaril.lll, dagbok, register 

och annan officiell fört.eåldng blir offentlig sA snan den tagits i bruk, 

protokoll d! det justerats, expedition cJ4 den Wlderskrivits, annan hos myn

digbet tillkomlen handling dA den fllrdigstilllts samt till myndighet ingiven 

eller insäll.d handling så snart don registterats &<a mottagen. 

Tävlingsskrift, anbud oller annan dylik handling som skall avllizlaS i 

slutet aulag, anses icke ll)ttagen före den tidpunkt s0111 hår bestämts 

fOr öpplandet, även aa den därförinnan har registrerats. 
Utslag, saa ges efter anslag. blir offcmtligt då det skall utges. 
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4 s. 

Till pollst:yJ~t ollor 8JlD8D ayndighot JrUOIIIla bandlir~gar rOr 

brott saat av polimyDdighot ollor annan nyndigbet vid brottstildon 

upprättade protokoll, rapporter och övriga handlingar ar ic:kc offentl 

fal"dtt·Jlr.:mdot !örevarit rid dcastol eller nodlagts enligt boslut av poot 

lis- oller Aklaga~t ellor annan ~t. · 

Tlll JI.YUd.i8bot inkoma 8Dbudsbandlin6ar och av rqndighot uwrittade 

bandlinpr rOraDdo ingivna anbud är ic:ko offentliga förriD avtal ingåt 

elår ayndigbotcn boslutat att ircnd.ot skall ll&gas nor utan att nya 

eller ka:lplotmrande 8Dbud ~ros. 

HaDdl~ sea upprAttats fOr r:a,yndighcts gransknings- . eller iDspek 

sa;Dbot ollor för anordnPDdc av kunskapsprov ollor annan pot'SG1~.UW:ion.OU•I 

under ayndighets !Dseondo, ar icko offentlig förde. granakninscn, ins 
tiaoan, pl'Cwinaen eller UlldeTs&ningen slutfbrts. 

Handlin& sam gUlcr utdolando utm särskild ans6kan av pris, bellkllftt 

oller annan utmilrkelse ollor dlJdclaDde av titol, lr icke offentlig 

an boslut 1 lrendet fattats. 

s '· 
Inoa ayndigbet uppgjort betllnkande, utlåtande eller pi'Q?.IlB)ria för 

lnmdos be'Ndning, sat fön~ ollor utkast till avgönmde lr icke 

offentliga förrOn lnmdot alutbobaodlats bos lll)'Ddigher.. 
UandllDg som tokavit till .,ndipt sb<a utredni.Dg, utlåtande oUtt 

förslag till förlikning i dtUtvist, lr icke offentli& e~ saken bl 

vit slutligt avgjonl. 

6 ~ . 

linskild porson har rAtt att f! del av allmin handling, 1CD 4r v .......... -

Ur b.mdlin& sea enligt 3_- 4 eller s § ännu iåo llr offentlig,_ fAr 

gift llmas ondast mod ~rbörawlo JI1Ddighots tillstADd. I frlp ca 

täok:mden sea avses 1 5 l l --. , får tillstl.nd "f4&us cndust an 
sW föroligger. 

tll lJIDnande av uppaift ur haudli~, soalr wdcr utarbotande 1 llm~ 

skapsstyrolsen, stadBas i landskapslagcD aa landskapet A1ands centrala 

ambetsvark . (25/7l). 

1 '· 
~t skall p1 beglraD tillhandtbAl la offentlig baDdling geDOta 

att utlOala den för lisDing och avskriVDina hos ayn.digbotcll ollor gene. 

att go ut officiell kopia av eller utdnlg ur bandlin.gcm. ADnat material 

SCII av80S l l f l IIOa. skall tilllumdabAllas för påeofmdo Ollcr •vl•.-ati.U 

UaodJiug, SCD endast delris Il" offentlig, skall hållas tillgänglig 

don del handlingen är offenUig. 
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10 s. 

Landskapsstyrelsen kan i enskilt fall förordna att handling, SODl ar 
m.U för handläggning i l&IWskapsstyrclsen ollor hos landskapsstyrelsen 

derlydande lll}'Ddi&bet, skall för viss tid beltteller delvis hmliibåJ.las, 

icke dc som handlingen berör samtycker till att don blir offentlig. Såcm1 
fOtordoando få!' dock icke ges i frlga cm handlingar, vilkas offenUighot 

jlmto tmdantagen dArifrån Jr fullstänriigt reglorad gen.aa lag ttller föro 

ning. 

11 §. 
Botriffande handling saa enligt ~lO SS skall hlllas hemli•, bör ~ 

myndighet till vilken handlingen inkoamdt ollor hos vilken handlingen tl l 

kCIDIIit, iakttaga följande: 

a) am hemllgbållandet bör särskild anteckning göras i J1l111dighetens d1 

ril.lll eller ptotokoll eller annan registrering av eller saaanstAllning 

övor dot ärende tUl vilket lumdl.ingen hör, 

b) handlingen bör förses mod stimpol ollor annan anteckning am att d 11 

skall hAllas haalig. AD.to~en bör innehålla uppgift ca det stadgando 

pi vilket bemligbållandot eller förordnandet därom gnmdats, an~ 

datla snt den tjlnstdman SaD låtit verkstalla anteckningen, 

c) handlingon cer förvaras si, att den icke l1r tillgänglig för abehör 

d) handUngen ollor kopia dlrav skall utges till danstol 

lig eller annan myndighet, d4 dessa på tjänstens eller offentlig sysslu 

vägnar har ritt att få dol av handlingen. Enligt prövning kan handling ' 

eller kopia därav utges till sådan myndighot Aven 1 andra fall, varvid 

utgivandet kan st!lllas villkor och gos fö)'OSkrlftor, saa den utgivande 

digbeten anser n&lvlndip för att inte äDdamålot JIDd hemHgbållmuJot s 

äventyras. 

12 s. 
D6. visst lrcndo skall hAllas h igt, gllller detta även handlingama 

ärendet. 

Till den del handling lr hemlig, får den, såvida mmat icke är sirskil 

stadgat, ej tillhandahållas enligt 7 S eller uppgift på annat sätt lib:ll 

om dess innehAll. 

3 kap. 
Enskild porsons r.ltt till handling. 

13 s. 
Enskilt brev, san icke bör till handlingar i rättegång, fär utan sam

tycke av brevskrivaren ollor hans rättsinnehavare h4llas tillglngligt 

dast enligt 15 s. 
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14 §. 
Utan hinder av vad SOIIl stadgas eller förordnas <IB handlings hemlighål

lande • skall enskild eller hans rattsinnehavare av myndighot återfå hanti

U.ng saa den enskilde ingivit eller insänt till myndigheten. tUmdlingen 

bör återllllmas i original, såvida särskilda sW ej pikallaratt origi

nalet blir kvar hos myndigheten, varrid handlingon 1 atället bör utges 

såsom officiell kopia. 
På 1 l ~DL angivet sätt bör enskild av myndigbeterbAlla utslag, be

slut eller annat avglJJ'8D.de, 1 vilkot ban, antingen sj lUv ~Uer sAsaa laga 

företrädare för annan, har ritt att söka iliulring, eller san eljest berör 

hnns rätt sås<»n sökande, klagande eller annan part eller laga företrädare 

för sAdan. Detsamma glUler i sådant ärende äwn annan handling än CNgör3Jldet. 

Likaså bör part eller laga företrädare för sådan erhålla till myndigbet 

inkaalaeller av myndigbot upprättade handlingar sc:u avses i 4 § l mcm. 

lS §. 
Handlingar S<D avses i 9 l l DI:IID. e ptmkten och 13 l får, sedan de 

öwrför.ts till all.mant arkiv, på skriftlig motiverad beglran tillbanda

bållas person san behöver handlir.garna. För tUlhaDdahAllandet ~ stAllas 

villkor och ges sirskilda faroskrl.fter.. Innan handling sålunda tillhanda

hålles, bö-r den person sarabegärt att få handlingen, avge förbindelse att 

iaktta villkoren och föreskrifterna för handlingens tillhandahAllande och 

att icke heller i övrigt bruka handlingen så, att detta kan skada eller 

förnedra den san berörs av handlingen eller anhörig till ~· 

Brev eller annan ensldld handling som lämats i :BSrvar i allmänt arkiv, 

i bibliotek eller eljest bos mrndighet, får icke tillban~ahållas eller 
handlingons innehåll yppas i strid med villkor saa föreskrivits i samband 

med överl&aandet. 

4 kap. 

!Jwl!prande av handlings sekretess. 

16 s. 
Hemlighållande av bandUng \4)phör då i lag stadiad eller av landskaps

styrelsen i enskilt fall förordnad tid för hemlighAllandet g.~tt tlll ända 

eller dl landsk~tyrelsen återkallat eller upphävt tidigare förordrumde 

om hemlighållande. 

Av särskild orsak kan land.skapsstyrelsen, såvida annat icke följer av 

9 § l lliCiL a-c punktema eller 15 § Z maL, 1 enskilt fall tillåta, att 

innehAl.let i hemlla handling yppas, ifall yppandet inte äventyrar hemlig

hållandetts äalarllål. Bes1:äJIDtlsorna i lS § l llDil. om villkor, föreskrifter 

och :förbindelse kan härvid tillämpas enligt landskapsstyrelsens prövning. 
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17 s. 
Uar icko amwrlwda stadgats ollor förordnats, blir heW.ig bandl. 

offeotlig enliat följande: 

a) handling soa anos i 9 § l CCtt. o punkten, 20 år oftcr Jcn pe 

död sea handlinicn angår • 
b) bandUng saa avses~ i l:S l, 20 år efter brevskrivtn"'IDS död, sA 

aDDat ic:ko följer av lS l 2 sa., 
c) &nal1 bmldling 20 4r frin den dag handlingon Ar dat~l".3d eller, 

terinn saknas, den dag handling i ~t sUck första gången han 

av myndighet. 

Utreds inte betriffande ~som avses i a eller b punkten, 
för YOdotbö~-aruJe persODS oll~l" brevskrivaros död, blir handlj.nza......ua o 

liga so Ar efter den dag de daterats eller inkomit Ull ayndlghot. 

18 s. 
Landskapsstyrelsen lam, 011. sirskilda skAl fönlluor, 1 cmsldlt t l 

f~l.inga tid för bDmligluUlande CDligt 17 l •d sammanlagt hopt so r. 

s k.ap. 

Sl!rsldlda sE!$anden. 

19 s. 
011 haDdllagning inför sUngda dörrar i landstinget ellor vid~-

sea fönttridor offentligt. samEund ollor i ful.lmflkt1ge, så ·ock rJt 

g&lgs- och dollstolsluludl.inprs offentlighet, glllor vad cilma är s:l 

stadgat. 
~o s. 

Oa allrJ.'nna habt.!!io&a.ra förvarhti, övorUbmande till offcUigt l 
samt utgallr!.u2 stadias sArskil t. 

Zl f. 
VIgrar vederbörande tjlnstealln tillhaDdahl.lla handling enli&t 

Igor sOkan~ dllra. utverka .,nr.li&}letcns ~rando. lNor sådant YiOr 

set &ler myndigbots vftgrt»J att llz:IDA uppgift ur bet!Jnkudc enligt 6 

bar sötanden ritt att antl5ra besvär i dan oNrdng, sea i allm:l:llllft 

giller för ändringssökande 1 myndiptons beslut. F1Dns ej ddant fOr 

rADdc för IDdri.n&ssökande fastsUllt, skall besvären anf&ras .1\0S 

relson. Avgörande av besvAr kan öwrllagas 1 vanlig ordnillg fllr indr 

s& ande. 

22 s. 
För övortrldolse av vad i 6, 7 och 12 i S stadgas cm handlingan o 

U.gbot eller baligbAllendo saat för brytarulo uv förbindelse &Cil a 

15 eller 16 1. d&ls den skyldige för hcaligbållanU8 ollor tbr lllderl 
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att iaktta handlingssekretoss till böter, sAvida gämingen icke skall bo

straffas s!soa brott· 1 tjQnsten. GiUlor överträdelsen arc.udo, saa Ullder

ligger rik5:iyDdJ.ghets förvaltnlngsbebörighct, beivras den såsaa i rib

lacstiftuingen är sucJiat. 

AngAcndo tryåfr..Jletsbrott gUlcr Yö1d dana sArskilt r su.dgat. 

23 •• 
Denna landskapslag trldor 1 t .-aft den l sopteGber 1977. 

Uar tidi&uo bos lsor a1 al.lJirlnnA handlingars offel\tllgbet och .bem-

Ugb.Ulando sat ca tystnadsplltt beträffande sidan handlings ilmohåll gi

vits i 8DIUin ordning In genom lag, uppbör de att J411A, såvida annat icke 

följer av best.llz:l2tlsema i derma landsktlpSlag. 

Marieham den 3 {) ' 3 j 9 l' Å 

På l~~ 
~ tolvalin ~ 

talwm 
/_ 

tt;{;{ ~ \ ~'(Itu-~ 
Vikto:f'Arvidssoo 

vtc:etalman. 


