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Landskapsregeringen konstaterade att kommunikationsministeriet den 9
november 2020 tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att utreda hur
informationssäkerheten och dataskyddet kan förbättras inom kritiska
samhällssektorer. Bakgrunden till tillsättande av arbetsgruppen är det
dataintrång som företaget Vastaamo Oy utsattes för.
Arbetsgruppen har haft i uppdrag att kartlägga vilka ändringar som
behöver göras i lagstiftningen, lägga fram förslag till politiska riktlinjer
och utvärdera vilka myndighetsresurser som avsatts för uppgifter som
gäller informationssäkerhet och dataskydd.
Arbetsgruppen
har
lämnat
en
halvtidsrapport
som
kommunikationsministeriet nu begär utlåtande om. Den del av rapporten
som är översatt till svenska är de förslag till politiska riktlinjer som
arbetsgruppen presenterar. Resterande del av rapporten är inte översatt
varför landskapsregeringen inte kan ta ställning till dess innehåll till den
delen.
Beträffande de politiska riktlinjerna konstaterar landskapsregeringen:
- Att de förslag som tagits fram omfattar de flesta samhällssektorer och i
många fall tvärsektoriella.
- Behörighetsfördelningen mellan 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 även landskapsregeringens, underlydande
myndigheters och inrättningars samt kommunernas förvaltning och
organisation.
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- De förslag till riktlinjer som tagits fram omfattar såväl
förvaltningsområden med riksbehörighet som områden med åländsk
respektive delad behörighet. Som ett exempel kan nämnas att Åland
har egen dataskyddsmyndighet för den åländska offentliga
förvaltningen.
Informationssäkerhet
och
dataskydd
är
områden
som
landskapsregeringen ser som synnerligen viktiga. Såväl med beaktande
av behörighetsfördelningen så som rättsområdets komplexitet kommer ett
samarbete mellan åländska myndigheter och riksmyndigheter vara
nödvändigt. Landskapsregeringen vill här poängtera vikten av att
informationsutbytet mellan landskapsregeringen och riksmyndigheterna,
i enlighet med 38 § självstyrelselagen för Åland, ska ske på svenska samt
att de riksomfattande system som utvecklas även görs tillgängliga i en
svenskspråkig version.
Avslutningsvis ställer sig landskapsregeringen positiv att delta i det
fortsatta arbetet med utredningen om en förbättring av
informationssäkerheten och dataskyddet inom kritiska samhällssektorer
samt förväntar sig vidare information i ärendet.
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