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I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs1:
1§
Lagens tillämpningsområde
Rätten för en i landskapet bosatt och handikappad person att erhålla tolkningstjänst tryggas genom att lagen om tolkningstjänst för
handikappade personer (FFS 133/2010), nedan
kallad tolkningstjänstlagen, inom landskapets
behörighet och med de avvikelser som anges i
denna lag, ska tillämpas i landskapet Åland.
Tolkningstjänstlagen ska tillämpas i landskapet sådan den lyder då denna lag träder
i kraft. Ändringar i tolkningstjänstlagen ska
gälla i landskapet från tidpunkten för deras
ikraftträdande i riket, om inte annat följer av
denna lag.
2§
Förvaltningsuppgifter
De förvaltningsuppgifter som enligt tolkningstjänstlagen sköts av social- och hälsovårdsministeriet ska i landskapet Åland skötas av landskapsregeringen såvitt fråga är om
uppgifter som hör till landskapets behörighet.
Även de förvaltningsuppgifter som enligt
tolkningstjänstlagen sköts av Folkpensionsanstalten ska i landskapet Åland skötas av landskapsregeringen såvitt fråga är om uppgifter
som hör till landskapets behörighet.
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3§
Utlämnande av uppgifter
Utöver vad som följer av bestämmelserna i
denna lag och med beaktande av vad som följer
av landskapslagstiftningen om personuppgifter är kommunen skyldig att på begäran även
från annan myndighet än landskapsregeringen
och landskapsregeringen underlydande myndighet lämna ut sådana personuppgifter som
behövs för verkställigheten av denna lag.
4§
Hänvisningar
Inom landskapets behörighet ska hänvisningen till
1) socialvårdslagen (FFS 710/1982) i 13 §
3 mom. tolkningstjänstlagen avse landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet
Åland av riksförfattningar om socialvård,
2) lagen om patientens ställning och rättigheter (FFS 785/1992) i 23 § 2 mom. tolkningstjänstlagen avse landskapslagen (1993:61) om
tillämpning i landskapet Åland av lagen om
patientens ställning och rättigheter,
3) lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet (FFS 621/1999) i 24 § tolkningstjänstlagen avse landskapslagen (1977:72) om
allmänna handlingars offentlighet samt
4) lagen om service och stöd på grund av
handikapp (FFS 380/1987) i 24 § 6 punkten
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tolkningstjänstlagen avse landskapslagen
(2010:50) om tillämpning i landskapet Åland
av lagen om service och stöd på grund av handikapp.
Besvärsinstans i 23 § tolkningstjänstlagen
avser i ärenden som gäller landskapets behörighet högsta förvaltningsdomstolen.
5§
Finansiering
Kostnaderna för tolkningstjänster för en i
landskapet bosatt handikappad person betalas
med landskapets medel. Likaså betalas kostnaderna som verkställigheten av denna lag
medför med landskapets medel.
6§
Ändringssökande
Den som är missnöjd med ett beslut som
fattats med stöd av denna lag i ärenden inom
landskapets behörighet får söka ändring i det
genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med bestämmelserna i tolkningstjänstlagen.
7§
Ikraftträdande
Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen
att bestämma att denna lag helt eller delvis ska

träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 §
3 mom. självstyrelselagen för Åland.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
Åtgärder som verkställigheten av lagen kräver får vidtas innan den träder i kraft.
8§
Övergångsbestämmelser
Om en handikappad har haft rätt till tolkningstjänst med stöd av annan landskapslagstiftning i den lydelse den hade den 31 augusti
2010 ska landskapsregeringen utan ansökan
ändra den till rätt till tolkningstjänst enligt
denna lag. Rätten till tolkningstjänst fortsätter
på samma grunder som gällde den 31 augusti
2010 tills den i enlighet med 16 § tolkningstjänstlagen omprövas eller upphör.
På en ansökan, omprövning av beslut och
tolkningsbeställning som var anhängig den 31
augusti 2010 samt på ändringssökande som
avser ett beslut som fattats före den 1 september
2010 tillämpas de bestämmelser som gällde den
31 augusti 2010. Kommunen svarar dock för
ordnandet av tolkningstjänst endast om tolkningen sker senast dagen innan tidpunkten för
denna lags ikraftträdande.
_________
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