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I enlighet med lagtingets beslut1 föreskrivs:
1§
Uppgifter, tjänster och arbetstagare
I arbetsordningen (2011:98) för Ålands lagting finns bestämmelser om uppgifterna för lagtingets kansli samt om vilka tjänster som ska
finnas vid kansliet. Därutöver kan lagtingets
kanslikommission inom ramen för lagtingets
budget inrätta tjänster vid kansliet samt fatta
beslut om att personal ska anställas i arbetsavtalsförhållanden.
2§
Tillsättande av tjänster och val av personal
Kanslikommissionen beslutar om tillsättande av tjänsterna vid kansliet förutom tjänsten
som lagtingsdirektör. Kanslikommissionen
fattar även beslut om ingående av arbetsavtal.
Kanslikommissionens uppgifter enligt denna
paragraf kan delegeras.
3§
Tillämpliga bestämmelser
De landskapslagar och landskapsförordningar som gäller tjänstemännen vid Ålands
landskapsregerings allmänna förvaltning gäller i tillämpliga delar även tjänstemännen vid
lagtingets kansli. Landskapslagen (1999:44)
om tjänstledighet för uppdrag som riksdagsledamot, lagtingsledamot eller medlem av
landskapsregeringen gäller dock inte lagtings1
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direktören, biträdande lagtingsdirektören och
utskottssekreterare till den del den berör rätten
till tjänstledighet för uppdrag som lagtingsledamot.
De uppgifter som enligt de i 1 mom. nämnda
bestämmelserna ankommer på landskapsregeringen, ankommer i fråga om lagtinget på
kanslikommissionen om uppgiften inte har delegerats.
4§
Tjänstekollektivavtal
Villkoren för tjänsterna vid lagtingets kansli
fastställs genom tjänstekollektivavtal i enlighet med landskapslagen (1978:22) om tjänstekollektivavtal. Tjänstemän kan dock i enlighet
med beslut i kanslikommissionen antas i tjänst
med avtalslön i enlighet med motsvarande
bestämmelser om tjänstemännen vid Ålands
landskapsregerings allmänna förvaltning.
5§
Instruktioner
Kanslikommissionen kan vid behov besluta
om instruktioner för lagtingskansliets tjänstemän.
6§
Rättelseyrkande
Den som berörs av ett beslut som har fattats
av en tjänsteman vid lagtingets kansli och som
är missnöjd med beslutet kan få beslutet prövat
av kanslikommissionen genom att skriftligen
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framföra ett rättelseyrkande. Rättelseyrkandet ska göras inom 14 dagar från det att beslutet delgavs. Ett beslut i vilket rättelse får sökas
får inte överklagas genom besvär.
7§
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.
Samtidigt upphävs landskapslagen (1978:34)

den 24 maj 1978 om personalen vid landstingets
kansli.
Genom denna lag förändras inte de löne- och
övriga förmåner som personalen vid lagtingets
kansli åtnjuter.
________

Mariehamn den 28 mars 2013
CAMILLA GUNELL
lantråd
Roger Nordlund
föredragande minister
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