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I enlighet med lagtingets beslut1 föreskrivs:
1§
Lagens tillämpningsområde
I syfte att skydda den personliga integriteten
och att skapa en god registersed ska 13 kap. i
lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (FFS 916/2012) tillämpas på de register över enskilda och arbetsgivare som Ålands
arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
använder vid skötseln av de uppgifter myndigheten har enligt landskapslagen (2006:8)
om arbetsmarknadspolitisk verksamhet, om
inte annat följer av denna lag eller särskilda
bestämmelser.
Vid arbetsmarknads- och studieservicemyndighetens användning av de register som avses
i 1 mom. ska även lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) och
personuppgiftslagen (FFS 523/1999) iakttas i
tillämpliga delar.
Ändringar av 13 kap. i lagen om offentlig
arbetskrafts- och företagservice ska gälla på
Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande
i riket, om inte annat följer av denna lag.
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2§
Förvaltning
I informationssystemet sköter arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten de förvaltningsuppgifter som den registeransvarige
enligt 13 kap. i lagen om offentlig arbetskraftsoch företagservice givit arbetsmarknads- och
studieservicemyndigheten rätt att göra.
3§
Hänvisningar till rikslagstiftning
Hänvisas i 13 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagservice till bestämmelser
i rikslagstiftningen vilka äger motsvarighet i
landskapslagstiftningen ska hänvisningarna
avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen.
4§
Tillsyn
Tillsynen över tillämpningen av denna lag
i fråga om angelägenheter som faller under
landskapets behörighet utövas av landskapsregeringen.

250

År 2013 Nr 81

5§
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2013.
Genom denna lag upphävs landskapslagen
(2006:10) om tillämpning i landskapet Åland

av lagen om ett informationssystem för arbetsförvaltningens kundbetjäning.
_________

Mariehamn den 12 september 2013

CAMILLA GUNELL
lantråd

Fredrik Karlström
föredragande minister
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