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Utlåtande om landskapets offentlighetslagstiftning

Ålands landskapsregering har tillsatt en arbetsgrupp för att revidera landskapets
offentlighetslagstiftning. Arbetsgruppen har begärt in synpunkter från Ålands
ombudsmannamyndighet som del av en kartläggning för att se hur nuvarande
lagstiftning fungerar.
Ålands ombudsmannamyndighet har lämnat sina synpunkter via webbformulär enligt
instruktionerna i landskapsregeringens skrivelse ÅLR 2018/1436.

Bilaga kopia av synpunkter som lämnats.
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Utlåtande
1.

Upplever ni att det finns behov av att revidera nuvarande offentlighetslag?
Om ja, vad är det i nuvarande offentlighetslag som inte fungerar? Konkretisera gärna med
praktiska exempel.
Ja gäller nuvarande lags paragrafer:
1§
Förtydligande i lagen vad gäller vad som inte ska betraktas som myndighetshandling, jämför FFS
1999/621 5 §. (bra med förtydligande mellan handling och myndighetshandling så som görs i
rikslagstiftningen)
14 § Paragrafen bör skrivas tydligare, jämför FFS 1999/621 11 §

2.

Finns det behov av att införa nya sekretessregler eller specificera sekretessgrunder?
Om ja, på vilket sätt? Konkretisera gärna med praktiska exempel.
För Ombudsmannamyndigheten finns skrivning om rätt till uppgifter från andra myndigheter trots
sekretessbestämmelser. (ÅFS 2014:33 20 §). Oklart vad som gäller om det skulle vara omvänd situation
(annan myndighet begär sekretessbelagd information från oss (DO) – med undantag av polismyndighet
och åklagare som ju är nämnt i ÅFS 2007:88 20 §). Utgår från att information inte lämnas ut med
hänvisning till 1977:72 9 §. Vore bra med förtydligande.

3.

Hur lång tid brukar det ta för att kunna bedöma om en handling kan lämnas ut eller inte?
Har ännu ej praktisk erfarenhet för att kunna besvara frågan (gäller DO:s uppdrag), övriga uppdrag på
myndigheten är rådgivning och inga handlingar upprättas.
Administrativa handlingar samt ev. handlingar kopplade till BO-uppdraget (i vilket inte ingår enskilda
personers ärenden) kan lämnas ut så fort de är slutbehandlade, beslut fattade.
I teorin bör det dock inte vara svårt att bedöma om handling kan lämnas ut eller inte, då ärenden som rör
enskilda personer och diskrimineringsgrunderna (som i stort sammanfaller med känsliga personuppgifter i
ÅFS 2007:88) som regel inte ska lämnas ut med hänvisning till 1977:72 9§
Noteras kan att jämställdhetslagen ÅFS 1989:27 5 § specificerar detta, men att motsvarande § saknas i
diskrimineringslagen ÅFS 2005:66.

4.

Finns det behov av att samordna definitionerna i offentlighetslagen, arkivlagen (ÅFS 2004:13),
förvaltningslagen (ÅFS 2008:9) och personuppgiftslagen (ÅFS 2007:88)?
Om ja, på vilket sätt?
--

5.

Finns det behov av bestämmelser om utgivande av handlingar myndigheter emellan?
Om ja, på vilket sätt?
Ja, särskilt mellan socialvården och hälso- och sjukvården. Det finns problem för äldreomsorgen att få
uppgifter då den äldre vårdats på ÅHS. Personalen är mycket försiktig vad gäller att inte bryta mot
tystnadsplikten, så det borde finnas klara regler.
Se klientlagen 20 § om skyldigheten att lämna ut sekretessbelagda uppgifter till socialvårdsmyndighet.
Se patientlagen 2000/653 13 § om sekretessbelagda uppgifter i journalhandlingarna

6.

Övriga synpunkter?

--

