
Herr Talman 

Med anledning av landstingsman Rainer Lönns till landskapsstyrelsen 

ställda fråga om det kan anses förenligt med näringschefens vid land

skapsstyrelsen centrala tjänsteställning att denne engagerar sig att 

på hög beslutande nivå företräda en enskild sektor inom näringslivet, 

avger landskapsstyrelsen följande svar: 

Det framgår inte av frågan vilket engagemang som avses, men det är 

känt i landskapsstyrelsen att näringschefen Tor Mattsson nämnts som 

en tänkbar kandidat för medlemskap i SOK:s förvaltningsråd. 

Landskapsstyrelsen medverkar varken vid nominering eller utseende av 

medlemmar i detta förvaltningsråd. Därför är bestämmelsen i 16 § 3 mom. 

landskapslagen om Ålands landskapsstyrelse inte tillämplig. 

Vid bedömningen av lämpligheten av detta engagemang gäller sålunda 

allmänna grunder för landskapstjänstemännens tjänsteplikter. Tjänste

männen ställer hela sin arbetskapacitet till landskapsstyrelsens för

fogande och skall avhålla sig från bisysslor och andra åtaganden vilka 

inverkar på tjänsteåliggandenas skötsel eller leder till situationer 

där förtroendet för tjänstemännens opartiskhet i enskilda ärenden 

kan rubbas. 

Fråga är här varken om ~ådan bisyssla som kan innehas bara med till

stånd av landskapsstyrelsen eller om generellt jäv. Formella hinder 

föreligger sålunda inte enligt landskapsstyrelsens bedömning. 

Med beaktande av att ett förvaltningsråd är ett övervakande organ, 

som normalt inte handlägger ärenden som angår verkställighet, så 

torde inte heller jäv uppkomma i enskilda fall även om detta inte 

kan uteslutas lika litet som jäv kan uteslutas beträffande andra 

landskapstjänstemän. 

Vad sedan gäller insynen i konfidentiellt material till följd av 

tjänsteuppdrag eller förtroendeuppdrdg förhindras eventuellt missbruk 

av bestämmelserna om den opartiskhet och den tystnadsplikt som åvilar 

alla tjänstemän. 



Landskapsstyrelsen konstaterar sammanfattningsvis mot bakgrund av . 
det anförda att formella hinder inte föreligger fBr det aktuella 

engagemanget och att det därför ankommer på vederbörande själv att 
' bedöma lämpligheten av·att förena näringschefens tjänsteplikter med 

sådana eventuella uppdrag inom näringslivet som landskapsstyrelsen 

inte uppdrar åt tjänstemännen. 

En helt annan sida av saken är sedan hur landskapsstyrelsen ställer 

sig till att tjänstemännen fullgör ifrågavarande uppdrag ifall 

tjänstetid tas i anspråk. Om detta finns bestämmelser i gällande 

tjänstekollektivavtal. 

Mariehamn, å landskapsstyrelsen, den 26 april 1983. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

V 1 c e 1 a n t r å d 

Vid förhinder för kanslichefen, 
Kanslisekreterare 
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