
 

 

 

 

 

 
Värdegrund för den Allmänna förvaltningen vid Ålands landskapsregering 

 
Landskapsregeringen är en lagbyggare som 

tjänar allmänheten  

öppet, jämlikt och professionellt. 
 

Det gör vi genom att förvalta och utveckla 

självstyrelsen och samhällsresurserna för en 

hållbar framtid. 

 
 

 

 

 

 

  



Värdegrund för den Allmänna förvaltningen vid Ålands landskapsregering (beslutad 30.11.16) 

 

Landskapsregeringen är en lagbyggare som tjänar allmänheten öppet, jämlikt och professionellt. 

Det gör vi genom att förvalta och utveckla självstyrelsen och samhällsresurserna för en hållbar 

framtid. 

 

Landskapsregeringen är en lagbyggare… 

Landskapsregeringen är en lagbyggare som aktivt samlar kraften i det självstyrda åländska 

samhället. Organisationen är ett lag som genomsyras av gott ledarskap, gott medarbetarskap, 

samspel, ömsesidighet och lyhördhet. Samtidigt bygger vi lagar, utgående från den politiska 

viljan, som det folkvalda lagtinget antar. Vi bidrar aktivt till att förverkliga Ålands vision alla 

kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar.
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som tjänar allmänheten… 

Landskapsregeringen är i samhällets tjänst och finns till för att tjäna dem som bor på Åland.  

 

öppet,… 

Landskapsregeringen arbetar i enlighet med de offentlighetsprinciper som är en grundbult i 

vår demokrati. Att lyssna och föra dialog är en förutsättning för en god samhällsutveckling. 

Vi kommunicerar regelbundet och aktivt om vår verksamhet och våra beslut. Intern 

kommunikation som förenar och utvecklar är prioriterad. 

 

jämlikt… 

Landskapsregeringen är en myndighet och utövar därmed makt. Jämlikhet handlar om att vi 

ger gott och likvärdigt bemötande samt rättssäker service till alla. Vi handlar opartiskt och 

arbetar aktivt för likabehandling, jämställdhet och mångfald.  

 

och professionellt. 

Landskapsregeringens uppdrag omfattar många skilda verksamhetsområden som dagligen 

ställer krav på högkvalitativa insatser av medarbetarna. Organisationen präglas av trygghet 

och tillit. Vi värdesätter alla medarbetare och ger förutsättningar för vidareutveckling av 

personalens kunskap, expertis och kompetens. Alla främjar en tillåtande, stödjande och 

glädjefylld arbetsgemenskap.  

 

Det gör vi genom att förvalta och utveckla självstyrelsen och samhällsresurserna för en 

hållbar framtid. 

Att förvalta och utveckla självstyrelsen och samhällsresurserna för en hållbar framtid innebär 

att hela tiden sträva efter en klok användning av såväl naturresurser som mänskliga och 

finansiella resurser. Vi bedriver omvärldsbevakning, förkovrar oss och har aktiv dialog med 

alla invånare och aktörer inom andra sektorer och näringar. Relationerna med kommuner och 

myndigheter är viktiga och präglas av nära och gott samarbete. Vi är en lärande organisation 

som ständigt utvecklas för att möta de krav som samtiden ställer. 

 
 

Det självstyrda Åland är en demokrati där de som har åländsk hembygdsrätt och är 

röstberättigade vart fjärde år väljer lagstiftande församling, lagtinget, som företräder 

självstyrelsen. Lagtinget tillsätter en landskapsregering för att sköta landskapets allmänna 

styrelse och förvaltning. Landskapsregeringen består av lantrådet och högst sju ledamöter. Till 

sin hjälp har landskapsregeringen Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning med 

uppgift att biträda landskapsregeringen och dess medlemmar i de ärenden och andra uppgifter 

som ankommer på landskapsregeringen samt att ge service till allmänheten.  

[Roll och uppdrag så som definierat i lagstiftning
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 Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland

 
 

2
 Självstyrelselag (1991:71) för Åland; Landskapslag (1971:42) om Ålands landskapsregering (2008/11); 

Landskapslag (1998:70) om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning (2006/91) 


