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Yttrande med anledning av förslag lagstiftning om tillgängliga webbplatser

Hänvisning
Ålands landskapsregering har per e-post 15.6.2018 begärt synpunkter på lagförslag
om tillgängliga webbplatser. Synpunkterna ska vara inlämnade senast 31.8.2018.
Lagförslaget grundar sig i EU:s tillgänglighetsdirektiv, vilket medlemsstaterna och
också Landskapet Åland, till den del direktivet rör Landskapet behörighet, skall
notifiera. Syftet med direktivet är att garantera jämlik tillgång till digital information
som finns tillgänglig på myndigheters webbplatser. Direktivet skall vara genomfört
senast 23.9.2018, men medger övergångstider, och även undantag för om
genomförandet innebär ”oöverstigliga hinder”.
Sett till den bakomliggande tekniken för webbplatserna måste dessa svara mot
standarden WCAG 2.0, vilket bland annat den webbplattform som ÅDA
tillhandahåller gör. Flera kommuner har upphandlat eller är på väg att ta i bruk
plattformen, däremot innebär lagkraven att de som har äldre
webbpubliceringsverktyg såsom Lemon eller någon lösning som bygger på öppen
källkod blir tvungna att överväga nyanskaffningar, med det tilläggsarbete och de
kostnader som detta innebär.
Det finns paralleller mellan tillgänglighetslagstiftning som gäller fysisk tillgänglighet
och denna lagstiftning som syftar till att garantera likvärdigt tillgång till digitala
tjänster, och det är svårt att motsätta sig en utveckling som går i denna riktning.
Däremot innebär också denna lagstiftning, tillsammans med EU:s
dataskyddsdirektiv (GDPR) och de många förändringar som kommer att ske i finska
statens datasystem(Inkomstregister, KANTA, suomi.fi m.fl.) som på ett eller annat
sätt berör kommunerna, merarbete och merkostnader för kommunerna.
För kommunerna på Åland kommer de skärpta eller utökade kraven dessutom i ett
läge där framtiden för nuvarande kommuner är mycket oklar.
Ålands kommunförbund understryker ytterligare vikten av att all lagstiftning som
berör de åländska kommunerna bereds i samarbete med kommunerna i enlighet ed
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Just denna lagstiftning är resultatet av ett EU-direktiv som måste implementeras,
däremot kunde också detta lagförslag på någon nivå ha diskuterats eller beretts i
samarbete med kommunerna, just med hänsyn till den stora mängden övriga
reformer och förändringar som just nu belastar kommunerna.
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