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UTLÅTANDE OM UTKAST TILL REGERINGSPROPOSITION MED FÖRSLAG TILL LAG OM
TEMPORÄR ÄNDRING AV LAGEN OM
SMITTSAMMA SJUKDOMAR: BEHANDLINGEN
AV PERSONUPPGIFTER VID GRÄNSÖVERSKRIDANDE ANVÄNDNING AV
INFORMATIONSSYSTEMET
Social- och hälsovårdsministeriet har 13.10.2020 inkommit med en
begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med
förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
(FFS 1227/2016).
Enligt 18 § 12 punkten i självstyrelselagen (1991:71) för Åland hör
hälso- och sjukvård, med de undantag som bland annat stadgas i 27 § 29
punkten i självstyrelselagen för Åland till landskapets
lagstiftningsbehörighet.
Till rikets lagstiftningsbehörighet hör enligt 27 § 29 punkten i
självstyrelselagen för Åland bekämpningen av smittsamma sjukdomar
hos människor och enligt 27 § 4 punkten förhållandet till utländska
makter med beaktande av bestämmelserna i 9 och 9 a kap. i
självstyrelselagen för Åland.
Enligt 30 § 9 punkten i självstyrelselagen för Åland ska
landskapsregeringen eller någon annan myndighet som anges i
landskapslag i landskapet sköta de uppgifter som enligt lagstiftningen om
bekämpning av smittsamma sjukdomar hos människor ankommer på
riksmyndigheterna och kommunerna.
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Landskapsregeringen noterar att det i propositionen föreslås införas
bestämmelser om behandlingen av personuppgifter vid den
gränsöverskridande användningen av informationssystemet mellan bland
annat EU-medlemsstater men har inga närmare kommentarer om
innehållet i lagförslaget.
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