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Mariehamn
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1718 Kal
9.12.1991
Landstingets skrivelse
2.12.1991, nr 199V91
Av ltm Sune Eriksson m. fl.
ställt spörsmål

Landstingets Herr Talman

c

Hänvisandet: "till 48 §. landstingsordningen har Ni Herr Talman, mea·'>:sktiivelse nr 199/91, bringat landstingsman Sune
Erikssons m.fl. till landskåpsstyrelsen!den 2 december
1991 ställda spörsmål angående principerna vid tjänstetillsätttfingår inom landskapsstyrelsen samt huruvida
landskapsst"yrelsens avsikt: är att ändra tillämpningen av
befordring:sgrunderna och det personalpolitiska programmet.
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Landskapsstyrelsen får med anledning härav: genom Er Herr
Talman ti11-1andstinget avge följande svar.
Landskapsstyrelsen anser att personalens viljeyttring
skall beaktas, dock inte på beko.s.tnad av det personalpolitiska programmets utnämningsgrunder och ut:r;:iämningsprin- . ciper. En sökande som enligt det personalpolitiska programmet är mera meriterad än en annan sökande kan inte
förbigås med hänvisning till personalensviljeyttring ..
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Postadress:
Postbox 60
22101 MARIEHAMN

Landskapsstyrelsen har inte i samband med utnämningsbeslutet vare sig ändrat arbetsfördelningen eller lön~klas~
ser. Landskapsstyrelsen har endast i anslutning till valet av vikarierande avdelning~chef för näringsavdelningen
fattat beslut om:att se över avdelningschefens och,över,-,
inspektörens interna arbetsfördelning och därmed sammanhängande lönekompensation för överinspektören.
Landskapsstyrelsens beslut förutsätter således att berör-,
da tjänsteinnehavare, d.v.s. den vikarierande avdelningschefen och överinspektören, ser över arbetsfördelning~n
dem emellan och därefter :framlägger eventuellt förslag
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(928-) 25 000
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till ändringar i nämnda arbets- och

ansvarsfördelning~

HäricJ~nom

kommer berörda sökanden att vara såväl underrättade som involverade i det arbete som eventuellt resulterar i en omfördelning i arbetsuppgifter. och på-föl.-.,
jannde lönekompensation.

om·en lönekompensation blir aktuell kommer landskapsstyrelsen· självfallet att respektera det hörande· som föreskrivs'' 1 · ·5 §. 3 . mom LL om tjänstekollektivavtal.
Beträffande spör'smålets andra delfYåga får landskapsstyi·elsen 't:.illkannage a'.tt nuvarande befordringsgrunder sam.vetMgrånnt har tillämpats vid den ·aktuelJia utnämningen• av
vikarierande avdelningschef för näringsavdelningen, samt·
att landskapsstyrelsen inte har övervägt att ändra tillämpri.ingen'av"·desamma: Ej heller har landskapsstyrelse.nu
övervägt att ref-örmera reglerna för tillsättandet av ··:-:f '·'
tjänster vid landskapsförvaltningen i det personalpolitiska. programmet. Nämnda regler och det personalpolitiska
programmet har ny'ligen reformerats av den föregående ·
ia:nddska:{>'sstyrelsen. · ·
1

vid. ·utnämnandet av vikarierand.e'avdelningschef för näringsavdelriingen har·det visat sig att ·1andskapsstyrelsen, genom att ansvarsfullt ha tillämpat det befintliga
persorialpoliti;ska programmet, förmått utnämna den· för
berörd'"tjänst ·mest meriterade sökanden.'
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