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SAMMANFATTNING 

Revisorermas berättelse 
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Landskapsrevisorema har till lagtinget överlämnat den 1 12 § landskapslagen om 
landskapsrevisionen föreskrivna revisionsberättelsen. 

Utskottets förslag 

Utskottet omfattar i !)1:ora drag de synpunkter som revisorerna framför i berättelsen. Vissa av de 
områden som revisorerna har kommenterat har utskottet granskat närmare. Bland annat har 

utskottet valt att särskilt kommentera diarieföringen, ärendehanteringen, landskapets 
budgethantering, datasäkerheten samt vården av cancerpatienter. Utskottet föreslår att 
betänkandet bringas till landskapsstyrelsens kännedom. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

KANSLIAVDELNINGENSFÖRVALTNINGSOMRÅDE 

Diarieföring och ärendehantering vid landskapsförvaltningen 

Utskottet omfattar landskapsrevisoremas synpunkter angående diariefOringen och 

ärendehanteringen. Eftersom en f'örvaltningsreform nyligen genomförts vid landskapsstyrelsen 
är det enligt utskottet lämpligt att se över dessa frågor i sin helhet och vidta de 
lagstiftningsåtgärder som eventuellt kan vara nödvändiga. En modernisering av lagstiftningen 

om ärendenas handläggning är också aktuell av andra skäl. Bland annat sköts en allt större andel 
av postgången till och från landskapsstyrelsen via e-post. Även handläggningen av EU-ärenden 
påkallar en översyn av gällande regler. 

Fastighets Ab Ålands w111isthoteU 
Finansutskottet vill i likhet med revisorerna understryka vikten av att fastighetsbolaget för 

noggranna invent.ariefOrteckningar över de inventarier som bolaget äger. 

FINANSA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE 

Landskapets budget för år 1998 
Utskottet konstaterar att landskapets likviditet är god och att de åtaganden som 

l&l.ndskapsstyrelsen förbundit sig till genom budgeten kan fullföljas med egen finansiering utan 
att lån behöver upptas. Utskottet vill understryka att detta är bra. 
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Landskapsrevisorema har sammanställt uppgifter om vissa väsentliga avvikelser mellan 1998 

års budget inklusive tilläggsbudgeter och bokslutet för samma år. Av sammanställningen 

framgår att det i någon mån fOrekommer en överbudgetering. Vidare framgår att många 

budgetbeslut inte full:fOljs inom avsedd tid. Det händer också att budgetbeslut överhuvudtaget 

inte fullfl:>ljs. 

Utskottet konstaterar att landskapets fria budgetmedel var 79,0 miljoner per 31.12.1998. Utöver 

det redovisade överskottet fOr 1998 kommer ytterligare överskott att uppstå av icke :fOrbrukade 

budgetanslag från tidigare år. Utskottet understryker vikten av att den av landskapsstyrelsen 

inledda uppföljningen av målformuleringar i budgeten leder till en exaktare budgetering. 

Datasäkerhet och ~sekretess 

Utskottet har med intresse tagit del av revisorernas redogörelse om datasäkerheten och -sek

retessen vid landskapsförvaltningen. Landskapets IT-enhet har tidigare lidit brist på personella 

resurser. Utskottet har dock erfarit att enheten förstärktes den 1 augusti i år då ytterligare en 
person knöts till enheten med ett så kallat läroavtal. 

Utskottet anser att datasäkerheten inom fOrvaltningen bör ses över. Några dataintrång har inte 

registrerats, men risken för sådana intrång kvarstår, trots att vissa fOrebyggande åtgärder har 

vidtagits. Även om en total säkerhet är svår att uppnå anser utskottet att risken tOr dataintrång 

bör ägnas större uppmärksamhet. Det finns också skäl att återkommande göra personalen 

uppmärksam på hur en hög datasäkerhet och -sekretess upprätthålls. Med relativt enkla åtgärder 

kan personalen på egen hand höja datasäkerheten. 

Landskapsstyrelsen bör dessutom överväga humvida dataskolningen för nyanställda är 

tillräcklig, inte minst vad avser datasäkerheten. 

Datafrågorna vid ÅHS 
ÅHS har ingått ett avtal med ett IT-konsultföretag. I enlighet med avtalet fungerar en konsult 

från :fOretaget som IT-projektchef inom ÅHS fram till utgången av januari år 2000. 

Projektchefen skall bl.a. genomföra en verksamhetsanalys och samordna IT-resurserna vid 
ÅHS. Projektchefen filrser även ÅHS med experthjälp i IT-frågor som aktualiseras genom den 

löpande verksamheten, genom verksamhetsanalysen eller av ÅHS ledning. 

Utskottet har erfarit att ett grundläggande utredningsarbete har igångsatts som skall utmynna i 
en mer effektiv och rationell journalhantering. I det ingår bLa. att undersöka möjligheterna att 

datorisera journalerna helt eller delvis. 



SOCIALu OCH HÄLSO V ÅRDSAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE 

Vården av cancerpatienter 
Revisorerna har på ett fOrtjänstfullt sätt redogjort fOr vården av åländska cancerpatienter. 

Utskottet har erfarit att de problem som har funnits nännast har varit av organisatorisk karaktär. 

Det har således inte varit frågan om bristande resurser. Sjukvårdsmyndigheten är medveten om 

problemen. Utskottet vill i sammanhanget särskilt understryka vikten av att informationen 

mellan de olika sjukvårdsinrättningama samt mellan patient och sjukvårdsinrättning fungerar 

väl och utan onödig tidsutdräkt. Utskottet förutc;ätter att arbetet med att förbättra rutinerna kring 

vården fortgår. 

Utskottet har slutligen erfarit att inrättandet av en onkologtjänst är aktuell. Tillgången till en 

sådan skulle förbättra kvaliten på den åländska cancervården. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 15 september 1999 inbegärt finansutskottets yttrande över berättelsen. 

Utskottet har i ärendet hört vice lantrådet Roger Nordlund, kanslichefen Elisabeth Naucler, 

finanschefen Dan E. Eriksson, IT-chefen Ronny Lundström, landskapsrevisoremas ordförande 

Tom Pussinen samt sjukvårdschefen Kai Fagerström och ITeprojek.tchefen Christina von 

Hertzen vid ÅHS. 

I ärendets avgörande behandling har ord:lliranden Bengtz, vice ordföranden Wiklöf sru11t 

ledamöterna Gustafsson, Rothberg och Sjölund deltagit. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anfilrda föreslår utskottet 

Mariehamn den 22 september 1999 

Ordrorande 

Sekreterare 

att Lagtinget bringar betänkandet till 
landskapsstyrelsens kännedom. 

Göran Bengtz 

Marine Holm-Johansson 




