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LANDSKAPSFÖRORDNING

om landskapsregeringens allmänna förvaltning

Utfärdad i Mariehamn den 14 december 2017

 Med stöd av 3 § 2 mom. landskapslagen 
(1998:70) om Ålands landskapsregerings all-
männa förvaltning föreskrivs:

1 §
 I denna förordning finns det bestämmelser om 
indelningen av avdelningarna vid landskapsre-
geringens allmänna förvaltning i byråer och 
enheter och om de uppgifter som ankommer på 
byråerna och enheterna.

R e g e r i n g s k a n s l i e t

2 §
 Vid regeringskansliet finns allmänna byrån, 
vid vilken handläggs ärenden som gäller för-
fattningsenliga frågor, offentlig förvaltning, 
externa relationer, allmän ordning och säker-
het, polisväsendet, allmänna val, kommunal-
förvaltning, kommunikation, tillståndsfrågor 
såsom spel, lotterier och penninginsamlingar, 
jämställdhet, integration, radio- och television, 
postväsendet, personalpolitik och personalad-
ministrativt arbete samt interna servicefrågor.

 Utöver de uppgifter som anges i 1 mom. an-
kommer det på byrån att fullgöra de övriga 
uppgifter som förvaltningschefen påför byrån.

3 §
 Vid regeringskansliets allmänna byrå finns 
följande enheter:
 1) enheten för rättsliga och internationella 
frågor, vid vilken handläggs ärenden som gäller 
åländsk hembygdsrätt, jordförvärv, näringsrätt 
och reglementerade näringar, allmänna val, 
kommunerna, registerövervakning, tillstånds-
frågor såsom spel, lotterier och penningin-
samlingar, radio- och television, postväsendet, 
allmänjuridisk rådgivning inom förvaltningen, 
brand- och räddningsväsendet, explosionsfar-
liga ämnen, befolkningsskydd och beredskaps-
frågor samt strategisk planering och övriga en-
ligt lag på landskapsregeringen ankommande 
uppgifter inom polisens, brand- och räddnings-
väsendets verksamhetsområden samt ärenden 
som gäller Europeiska unionen och rådgivning 
i EU relaterade ärenden, nordiskt samarbete, 
demilitariseringen och neutraliseringen, in-
ternationella fördrag, som inte påförts någon 
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annan byrå eller enhet och annat institutiona-
liserat internationellt samarbete,
 2) personal- och kommunikationsenheten, ut-
gör ett stöd för ledningen av den allmänna för-
valtningen i personalfrågor, kommunikations- 
och pressfrågor samt utvecklar, samordnar och 
följer upp den interna och externa kommunika-
tionen och informationen för olika målgrupper 
i olika kanaler, stöder chefer i rollen som ar-
betsgivare, ansvarar för kompetensutveckling, 
arbetsmiljö, jämställdhetsplanering, företags-
hälsovård och friskvård,
 3) utvecklings- och hållbarhetsenheten, vid 
vilken handläggs ärenden som gäller jämställd-
het och integration samt förvaltningsövergri-
pande utvecklings- och hållbarhetsfrågor samt
 4) serviceenheten, till vilken registratur, re-
ception, vaktmästeri och städning hör.

4 §
 Allmänna byrån förestås av en byråchef.

F i n a n s a v d e l n i n g e n

5 §
 Vid finansavdelningen finns följande byråer:
 1) allmänna byrån, vid vilken handläggs 
ärenden som gäller landskapets finanser och 
övervakningen av dessa, skatter och avgifter, 
informationsteknologi, samordning och stöd i 
upphandlingsfrågor, ägarstyrning samt kom-
munernas ekonomi,
 2) redovisningsbyrån, vid vilken handläggs 
ärenden som gäller landskapets ekonomiför-
valtning samt
 3) avtals- och pensionsbyrån, vid vilken hand-
läggs ärenden som gäller kollektiva avtal och 
tolkningen av dessa, de landskapsanställdas 
rättsliga ställning, tjänsteregleringar och pen-
sioner.
 Utöver de uppgifter som anges i 1 mom. an-
kommer det på byråerna att fullgöra de övriga 
uppgifter som avdelningschefen påför byrån.

6 §
 Vid finansavdelningens redovisningsbyrå 
finns löneenheten som sköter utbetalningen av 
löner och därtill hörande registerföring.

7 §
 Avdelningschefen för finansavdelningen be-
nämns finanschef. Byråerna vid finansavdel-
ningen förestås av byråchefer.

S o c i a l -  o c h  m i l j ö a v d e l n i n g e n

8 §
 Vid social- och miljöavdelningen finns föl-
jande byråer:
 1) allmänna byrån, vid vilken handläggs 
ärenden som gäller den övergripande förvalt-
ningen och utvecklingen inom avdelningens 
verksamhetsområden,
 2) socialvårdsbyrån, vid vilken handläggs 
ärenden som gäller främjande av social välfärd 
och förebyggande av sociala problem,
 3) hälso- och sjukvårdsbyrån, vid vilken hand-
läggs ärenden som gäller främjande av hälsa, 
förebyggande av sjukdomar och utvecklingen 
av hälso- och sjukvården samt
 4) miljöbyrån, vid vilken handläggs ärenden 
som gäller miljömedvetenhet, miljöskydd, bio-
logisk mångfald, minimerad klimatpåverkan, 
cirkulär ekonomi, hälsosam livsmiljö för män-
niskor, djurhälsa, djurvälfärd, livsmedelssä-
kerhet och vattenvård.
 Utöver de uppgifter som anges i 1 mom. an-
kommer det på byråerna att fullgöra de övriga 
uppgifter som avdelningschefen påför byrån.

9 §
 Byråerna vid social- och miljöavdelningen 
förestås av byråchefer.

U t b i l d n i n g s -  o c h
k u l t u r a v d e l n i n g e n

10 §
 Vid utbildnings- och kulturavdelningen finns 
följande byråer:
 1) allmänna byrån, vid vilken handläggs 
ärenden som gäller den övergripande förvalt-
ningen, arkivverksamhet och utvecklingen 
inom avdelningens verksamhetsområden,
 2) utbildningsbyrån, vid vilken handläggs 
ärenden som gäller samarbetet mellan förun-
dervisningen och grundskolan, grundskole-
utbildningen, utbildningen på gymnasienivå, 
högskoleutbildningen, erkännande av yrkes-
kvalifikationer, jämställande av högskoleexa-
men, fri bildning som förmedlas i skolform och 
ungdomsärenden samt
 3) kulturbyrån, vid vilken handläggs ärenden 
som gäller kulturell verksamhet, det allmänna 
fria bildningsarbetet, ungdoms- och idrotts-
verksamhet, biblioteks- och mediaverksamhet 
samt kulturminnesvården dvs. fornminnes-
vården, kulturmiljövården, folkminnesvården, 
byggnadsminnesvården, kyrkligt kulturarv, 
konsten och museiväsendet.
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 Utöver de uppgifter som anges i 1 mom. an-
kommer det på byråerna att fullgöra de övriga 
uppgifter som avdelningschefen påför byrån.

11 §
 Vid utbildnings- och kulturavdelningens all-
männa byrå finns Ålands landskapsarkiv som 
är en enhet vid vilken handläggs ärenden som 
gäller arkiveringen av handlingar och som även 
sköter mottagningen, förvaret och ordnandet 
av arkivalier samt tillhandahållandet av dessa.

12 §
 Vid utbildnings- och kulturavdelningens kul-
turbyrå finns följande enheter:
 1) enheten för kulturarvsförvaltning, vid vil-
ken handläggs ärenden som gäller fornminnes-, 
byggnads-, kulturmiljö- och ruinvård, kun-
skapsinsamling, undersökningsverksamhet, 
och därtill hörande registerföring samt
 2) Ålands museum, som bedriver utställ-
nings- och undersökningsverksamhet, insam-
ling, katalogisering och vård av föremål och 
minnen, kunskapsinsamling, förmedling och 
kundservice, museipedagogiskt arbete vid 
landskapsägda museer och sevärdheter samt 
ansvarar för landskapets konst- och kulturhis-
toriska samling.

13 §
 Byråerna vid utbildnings- och kulturavdel-
ningen förestås av byråchefer.

N ä r i n g s a v d e l n i n g e n

14 §
 Vid näringsavdelningen finns följande by-
råer:
 1) allmänna byrån, vid vilken handläggs 
ärenden som gäller utveckling av näringarna 
förutom primärnäringar samt regional utveck-
ling och arbetsmarknadsfrågor,
 2) jordbruksbyrån,  vid  vilken  handläggs 
ärenden som gäller jordbruk och dess binä-
ringar,
 3) fiskeribyrån, vid vilken handläggs ärenden 
som gäller fiske, fiskevård och fiskodling samt
 4) skogsbruksbyrån, vid vilken handläggs 
ärenden som gäller skogsbruk, jakt och vilt-
vård.
 Utöver de uppgifter som anges i 1 mom. an-
kommer det på byråerna att fullgöra de övriga 
uppgifter som avdelningschefen påför byrån.

15 §
 Vid näringsavdelningens fiskeribyrå finns 
enheten Ålands fiskodling, Guttorp som är en 
enhet som ska främja en hållbar utveckling 
av yrkes- och turistfisket samt vattenbruket i 
landskapet.

16 §
 Vid näringsavdelningens skogsbruksbyrå 
finns en enhet för jakt- och viltvårdsfrågor, vid 
vilken handläggs ärenden som gäller jakt och 
viltvård.

17 §
 Byråerna vid näringsavdelningen förestås av 
byråchefer.

I n f r a s t r u k t u r a v d e l n i n g e n

18 §
 Vid infrastrukturavdelningen finns följande 
byråer:
 1) allmänna byrån, vid vilken handläggs 
ärenden som gäller den övergripande förvalt-
ningen och utvecklingen inom avdelningens 
verksamhetsområde, till fordon och enskilda 
vägar relaterade ärenden, ärenden som gäller 
yrkesmässig trafik, byggnads- och planlägg-
ningsväsendet, expropriation, bostadsproduk-
tion och -förbättringar, hyresförhållanden, geo-
grafiska informationssystem samt elsäkerhet, 
hissäkerhet och energi, 
 2) transportbyrån, vid vilken handläggs 
ärenden gällande transportlogistik, färjor, fär-
jetrafik, kollektivtrafik, flygtrafik och oljeskydd 
samt utförs tjänster inom färjedrift och verk-
stads- och lagerverksamhet samt
 3) vägnätsbyrån, vid vilken handläggs ären-
den gällande byggande och underhåll av vägar, 
broar, hamnar, bryggor, kanaler, färjfästen och 
fastigheter, trafiksäkerhet, kommunalvägar 
och farleder samt utförs tjänster inom väg-, 
bro- och hamnunderhåll.
 Utöver de uppgifter som anges i 1 mom. an-
kommer det på byråerna att fullgöra de övriga 
uppgifter som avdelningschefen påför byrån.

19 §
 Vid infrastrukturavdelningens transport-
byrå finns följande enheter:
 1) Ålandstrafiken, som sköter bokning av bil-
platser på färjor samt administration av tidta-
beller och kollektivtrafik, samt
 2) verkstads- och lagerenheten, som utför 
underhålls- och reparationsåtgärder och trafik 
med färjor.
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20 §
 Vid infrastrukturavdelningens vägnätsbyrå 
finns vägunderhållsenheten som utför drifts- 
och underhållsåtgärder inom vägar, broar, 
hamnar, flygfält och helikopterplattor.

21 §
 Byråerna vid infrastrukturavdelningen före-
stås av byråchefer.

Nr 143, utgiven från tryckeriet den 29 december 2017. 
Mariehamns Tryckeri Ab 2017

 Mariehamn den 14 december 2017

KATRIN SJÖGREN
lantråd

 C a m i l l a   G u n e l l
 föredragande minister

22 §
 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 
2018.
 Genom denna förordning upphävs land-
skapsförordningen (2016:90) om landskapsre-
geringens allmänna förvaltning.

__________


