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I enlighet med lagtingets beslut1
upphävs i landskapslagen (1992:39) om Posten på Åland 4 och 7 §§, 10 § 1 punkten, 11 §
samt 14 § 2 mom. 1, 10 och 11 punkten samt
ändras lagens rubrik och dess 1 § 1 mom., 2 §
1 mom., 3 och 5 §§ samt 16 § 1 och 2 mom. som
följer2:
LANDSKAPSLAG
om Posten Åland
1§
Ställning inom förvaltningen
Posten Åland, nedan kallad Posten, är ett
landskapsregeringen underställt affärsverk.
-------------------------------------2§
Verksamhetsområde och uppgifter
Posten bedriver postverksamhet samt tillhandahåller tjänster som anknyter till postverksamheten.
-------------------------------------1)

2)

3§
Mål för verksamheten
Målet för Postens verksamhet är att utveckla
utbudet av tjänster så att det motsvarar kundernas behov samt ger en god ekonomisk avkastning och skapar arbetsplatser i landskapet.
5§
Eget kapital
Posten har ett eget kapital som består av
grundkapital och annat kapital. Grundkapitalet är det kapital som på ett bestående sätt
placerats i Posten. Annat kapital är det kapital
som anvisats Posten av dess vinst. Annat kapital kan överföras till grundkapitalet.
16 §
Verkställande direktören
Posten skall ha en verkställande direktör. Vid
behov kan även en vice verkställande direktör
utses.
Verkställande direktören skall sköta och utveckla Postens verksamhet samt följa styrel-
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sens föreskrifter, informera styrelsen om åtgärder och händelser av vikt för Postens verksamhet och tillse att styrelsens beslut verkställs.
Verkställande direktören för Postens talan vid
domstolar och andra myndigheter samt i andra
förekommande fall. Om verkställande direktören i fråga om ett visst ärende finner att särskild
sakkunskap fordras, kan han eller hon uppdra åt
en person som innehar sådan sakkunskap att
företräda Posten i ärendet.
--------------------------------------

_________
Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2007.
Det beslut som före lagens ikraftträdande
fattats om nivån på den grundläggande postservice som Posten skall tillhandahålla och som
gäller när lagen träder i kraft, skall gälla även
efter ikraftträdandet, dock längst fram till den
tidpunkt då Posten erhåller verksamhetstillstånd med stöd av landskapslagen (2007:60) om
posttjänster.
De ändrade bestämmelserna i 16 § tillämpas
från den dag då förordnandet för den nuvarande
verkställande direktören utgår.
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