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I enlighet med lagtingets beslut1
ändras 5 och 6 §§ landskapslagen (1993:116)
om Ålands statistik- och utredningsbyrå, av
dessa lagrum 6 § sådan den lyder i landskapslagen 2006/60 och
fogas till 4 § ett nytt 3 mom. som följer:
4§
-----------------------------------Direktionen inrättar och indrar tjänster samt
anställer, säger upp och avskedar byråns personal. Beslut att anställa personal, förutom chefen för byrån, kan delegeras i arbetsordningen.
5§
Chefen för byrån benämns direktör och utnämns av landskapsregeringen som även fattar
övriga beslut om direktören enligt tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland. Utnämningen kan ske för viss tid.
Direktören utvecklar byråns verksamhet och
svarar för att målen uppnås. Direktören avgör
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de ärenden som ankommer på byrån och som
inte avgörs av direktionen eller i arbetsordningen har uppdragits åt någon annan tjänsteman
för avgörande.
Direktionen bestämmer hur direktörens uppgifter ska skötas när direktören är förhindrad.
Vid behov förordnar landskapsregeringen efter
beredning och förslag av direktionen en vikarie
för direktören.
6§
Om inte annat bestäms i denna lag sköter
myndigheten uppgifterna som rör myndighetens personal och som enligt tjänstemannalagen för landskapet Åland ska skötas av
landskapsregeringen. Landskapsregeringen
beslutar om permittering av personalen. Landskapsregeringen beslutar efter direktionens
samtycke om förflyttning eller omplacering av
en tjänsteman eller arbetstagare till och från en
annan landskapsmyndighet eller -inrättning.
Andra tjänster än tjänsten som direktör
inrättas och indras av direktionen efter att
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landskapsregeringens utlåtande inhämtats.
För de tjänster som direktionen har för avsikt
att inrätta eller indra ska behovsutredningar
som sammanställts enligt tjänstemannalagen
överlämnas till landskapsregeringen i samband med myndighetens budgetförslag. Landskapsregeringen ska avge utlåtande efter att
förslaget till budget överlämnats till lagtinget
och senast en månad efter att lagtinget fastställt budgeten. Om direktionen har för avsikt

att fatta beslut om inrättande eller indragning
inom gällande budget kan behovsutredningen
överlämnas vid en annan tidpunkt och landskapsregeringen ska avge utlåtande inom tre
månader.
__________
Denna lag träder i kraft den 1 september
2013.
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.
__________

Mariehamn den 12 augusti 2013
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