
1. Förslag 

1991-92 Lt - Ls framställning nr 25 

LANDSKAPSSTYREISENS FRAMSTÄLLNING 
till landstinget med förslag till landskapslag om Pos

ten. 

Landskapstyrelsen föreslår att landstinget antar en landskapslag om Posten, enligt 

vilken landskapets postväsende skall bedrivas i affärsverksform. Lagförslaget föranleds 

av den nya självstyrelselagen och föreslås träda i kraft samtidigt som denna lag, den 1 

januari 1993. 

2. Bakgrund 

2.1. Gällande bestämmelser om postväsendet 

Lagstiftningsbehörigheten i frågor som rör postväsendet tillkommer riket enligt 11 

§ 2 mom. 17 punkten självstyrelselagen. 
Postverksamheten administrerades fram till den 1 januari 1990 som ett centralt 

administrativt ämbetsverk, lett och övenakat av post- och telestyrelsen och underställt 

trafikministeriet. Idag är verksamheten organiserad som ett statligt affärsverk, Post

och televerket, underlydande trafikministeriet. Verksamheten regleras dels genom en 

ramlag, lagen om statens affärsverk (FF:) 627 /87) och dels genom kompletterande be

stämmelser om den yttre styrningen, förvaltningen och ekonomin, som är nödvändiga 

på grund av postväsendets speciella karaktär. Sistnämnda bestämmelser finns i en lag 

(FFS 748/89) och en förordning (FFS 9:~8/89) om Post- och televerket. 

Postväsendet i landskapet utgör en resultatenhet, Posten-Åland, inom Post- och 

televerket. Sedan den 1 mars 1982 har landskapet med stöd av en överenskommelse

förordning, förordningen om utgivning av frimärken i landskapet Åland (12/82), rätt 

att ge ut egna frimärken som endast får säljas och användas för postalt bmk i 

landskapet. D~n administration som de åländska frimärkena föranleder beträffande 
utgivning, försäljning och filateliverksnmhet sköts dock i praktiken av Post- och 
televerkets enheter i riket. 

Brevhemligheten är okränkbar enligt 12 § regeringsformen, såvida undantag inte 

·görs genom lag. Lagstiftningsbehörigheten i fråga om sådant undantag tillkomer riket 
enligt 11 § 2 mom. 1 punkten självstyre:.selagen. 
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2. 2 .. Bestämmelser om postväsendet i d~m nya självstyrelse/agen 

Med stöd av 18 § 1 mom. 20 punkkn i den nya självstyrelselagen (71/91) övergår 

lagstiftningsbehörigheten i frågor som rör postväsendet från riket till landskapet. 

Behörigheten omfattar endast de lokala postfunktionerna i landskapet. Avtal som rör 

posttrafiken mellan Finland och främmande stater samt andra internationella avtal som 

rör postväsendet ankommer sålunda även i fortsättningen på riket. 

Lagstiftningsbehörigheten i fråga om undantag från brevhemlighetens okränkbarhet 

tillkommer fortsättningsvis riket enligt 2 7 § 1 punkten självstyrelselagen. 

3. Beredningsarbetet 

Landskapsstyrelsen beslöt den 12 september 1991 tillsätta en arbetsgrupp för förbe

redande åtgärder med anledning av land:;,kapets övertagande av postväsendet. Gruppen 

har bestått av representanter för landskapsstyrelsen och Posten-Åland. Såväl denna 

arbetsgrupp som den arbetsgrupp som tillsatts av Post- och televerket för skiljande av 

Posten-Åland från Post- och televerket ~1ar bistått vid beredningsarbetet. 

Landskapsstyrelsen fattade den 10 december 1991 ett principbeslut om att ett 

lagförslag om det åländska postväsendet :,:kall utarbetas baserat på att postväsendet drivs 

som ett affärsverk. 

De ekonomiska verkningarna för lar:dskapet av övertagandet av postverksamheten 

och organiserandet av verksamheten i affärsverksform har utretts av ekonomiska 

sekretariatet i samarbete med Post- och i:eleverket. 

4. Huvudpunkterna i förslaget 

4.1. Verksamhets/orm 

Postverksamheten är idag organiserad som ett statligt affärsverk. Verksamhets

formen innebär att Post- och televerket är en relativt fristående del av statsförvaltningen 

med vidsträckta möjligheter till självständigt beslutsfattande ,men dock inte ett själv

ständigt rättssubjekt. Riksdagens och regeringens styrning av verket är relativt stark. 

Styrningen av affärsverket är dock en remltatstyrning och inte en medelstyrning såsom 

var fallet då postverksamheten var organiserad som ett ämbetsverk. I enlighet med 

detta står, verkets inkomster och utgifter utanför statsbudgeten. Post- och televerket 

··finansierar .. sin verk,samhet . med inkomsterna av denna och prissättet ·själv de flesta av 

sina tjänster enligt företagsekonomiska principer. Post- och. televerket har ett direkt 

resultatansvar som står i proportion till ~de medel staten placerat i verksamheten. 

Då lagen om statens affärsverk stiftades avvek budgeteringsprincipen från den bud-
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geteringsprincip som regeringsformen g;w uttryck för, det vill säga att statens samtliga 

inkomster och utgifter skall tas in i stat:·:budgeten. Lagen om statens affärsverk antogs 

därför i grundlagsenlig ordning. Enligt en ändring av 5 kapitlet (statshushållningen) i 
regeringsformen (FFS 1077/91), vilker• trädde i kraft den 1 mars 1992, skall dock 
inkomststater och anslag som gäller statens affärsverk tas in i statsbudgeten endast 

såvida därom stadgas i lag. 
Landskapsstyrelsen anser att affärsverksmodellen i detta skede är ändamålsenlig 

även för landskapets eg~t postväsende. 
Landskapsstyrelsen anser att 44 § självstyrelselagen, i vilken stadgas att lands

kapets samtliga inkomster .och utgifter ~.kall tas in i landskapets budget, bör tolkas så 
att landskapets affärsverks inkomster och utgifter inte måste tas in .i budgeten. Trots 

paragrafens formulering torde lagstiftarens intention ha varit att landskapet, såsom 

staten, skall kunna organisera sin verksamhet även i affärsverksform. 

En inskränkt tolkning av budgetstaclgandet i den nya självsty_relselagen innebär att 

postverksamheten i landskapet måste ve.eka anti.ngen som en myndighet, vilket innebär 

en tillbakagång för postväsendet, eller i aktiebolagsform, vilket saknar förutsättningar 
i landskapet idag på grund av avsaknad av tillräckliga ekono.miska kalkyler och 

utredningar om verksamhetsförutsättningarna. I detta skede finns det således inte något 

annat välfungerande alternativ för organiseringen av landskapets postväsende än att 

postverksamheten bedrivs såsom ett affärsverk. 

Såvida 44 § i den nya självstyrelselagen tolkas så att landskapets möjligheter att 
tillämpa moderna och ändamålsenliga budgeteringsprinciper inskränks, torde det vara 

.nödvändigt att ändra självstyrelselagen. 
Affärsverksmodellen föreslås i praktiken vara utformad så attJagtinget och land

skapsstyrelsen sätter upp centrala mål för service och resultat och att Posten sedan själv 

får ordna sin verksamhet och administration så att målen uppnås. Verksamheten skall 

bedrivas enligt företagsekonomiska principer och sålunda svara mot marknadskraven. 

För viss grundläggande postservice ges utrymme för en politisk styrning vilket torde 

garantera landskapets invånare en postservice av fortsättningsvis hög standard till ett 

rimligt pris. 

Organisationsmässigt innebär ett bedrivande av den åländska postverksamheten som 
affärsverk att Posten, inom de yttre ramar som lagtinget och landskapsstyrelsen 

fastställt, leds av en styrelse och en verkställande direktör ,spm utses av landskapssty

relsen. Affärsverket Posten är inget självständigt rättssubjekt utan utgör trots sin 

självständiga ställning och vida befogenheter en del av landskapsförvaltningen. 

4.2. Ensamrätt 

Utgående från att postväsendet bedri_vs som ett affärsverk anser la~dskapsstyrelsen 

att frågan om Po~ten skall ha ensamrätt eller inte är beroende av huruvida och i vilken 
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utsträckning Posten åläggs skyldighet CJ.tt tillhandahålla postservice till ett av lands

kapsstyrelsen fastställt pris. 

Idag är Post- och televerket skyldigt att tillhandahålla en grundläggande postser

vice, omfattande 1 klass brev i den lägsta viktklassen samt transport och utdelning av 

tidningar i den normala postutbärningen. på objektiva villkor i hela landet till det pris 

statsrådet fastställer. Det innebär i praktiken att en brevförsändelse skall komma fram 

lika snabbe och till samma kostnad för kunden oberoende av var i landet avsändare 

respektive adressat är bosatt. Posten är dessutom ålagd en skyldighet att utveckla 

verksamheten, som oberoende av vad rent företagsekonomiska principer kräver, skall 

ske i enlighet med samhällets och kundernas behov. Dessa skyldigheter försätter Post

och televerket i ett konkurrensmässigt ofördelaktigt läge då vissa tjänster måste utföras 

mot en ersättning som inte täcker lönsar:Jhetskravet. 

Landskapsstyrelsen anser att det är av vikt att postväsendet i landskapet även i 
framtiden håller en hög standard och att utvecklingen styrs av efterfrågan. En viss 

grundläggande postservice ·skall garanteras alla landskapets invånare till ett acceptabelt 

pris oberoende av lönsamhet. I detta syfte föreslås att priset på vissa posttjänster skall 

fastställas av landskapsstyrelsen. 

I en situation med helt fri konkurrens kan ett företag utan de skyldigheter Posten 

ålagts träda in på marknaden och åta sig de lönsammaste tjänsterna till ett pris som 

Posten inte har möjligheter att konkurrera med. I syfte att förhindra att en för Posten 

ohållbar ·· konkurrenssituation uppstår anser landskapsstytelsen att Posten bör ha 

ensamrätt till de tjänster för vilka landskapsstyrelsen fastställer priset. Den övriga 

verksamheten som är helt marknadsstyrd och som prissätts utgående från företagseko-

nomiska principer bör dock ske i öppen konkurrens. , 
.. 

4. 3. Lagstiftn.ingsf01m 

Landsblpsstyrelsen anser att det av lagtekniska skäl är mest ändamålsenligt att 

stifta endast en lag som innehåller samtI lga bestämmelser om affärsverket Posten. 

5. Ekonorniska verkningar av förslaget 

När Posten-Åland avskiljs från Post- och televerket erhåller landskapet av staten, 

i enlighet med 79 § självstyrelselagen, utan ersättning den lösa egendom som behövs 

för postverksamheten. Landskapet erMller även den del av Post- och televerkets 

anläggningstillgångar som motsvarar Posten-Ålands del. Avsikten är att denna del skall 

utgöras av posthuset i Mariehamn vilket sedan i landskapets ägo kan utgöra en del av 

Postens grundkapital. 

Då Posten inleder sin verksamhet uppkommer övergångskostnader om ca 1, 8 
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miljoner mark för investeringar i datautmstning och -program för administration och 

filateliverksamhet samt för marknadsföring. ;Dessa kostnader kaii' täckas genom l att 

landskapet överför ett motsvarande belopp till 'Posten som grimdkapital, genom att 

landskapet beviljar medel på lånevillkor ,~ller genom att lagtinget ger Posten rätt att ta 

upp ett långfristigt lån som täcker kostnaderna. Efter dessa inledande finansierings

åtgärder skall Posten finansiera sina utgifter med inkomster av verksamheten. Om in

komsterna inte är tillräckliga kan Posten dels ta upp kortfristiga lån på den öppna 

marknaden och dels beviljas lån av land~:kapet genom att lagtinget tar upp ett anslag i 

landskapets budget. Landskapet har en möjlighet att styra Postens verksamhet genom 

att prissätta de tjänster som Posten har ensamrätt till och fastställa Postens resultatmål. 

Sedan år 1985 har resultatenheten Posten-Åland haft ett genomsnittligt underskott 

på knappt 3 miljoner mark. Det finns dock både utgifter och inkomster som trots att de 

härrört från Posten-Ålands verksamhet har fördelats på huvudkontoret eller andra 

resultatenheter inom Post- och televerk:et. Den mest betydande av dessa poster är 

inkomsterna· av filateliverksamheten. Dessa inkomster gör att Postens omsättning år 

1993 kommer att vara nästan 50 % större än vad Posten-Ålands omsättning är för 

närvarande. 

Posten beräknas ha en omsättning på ca 30 miljoner det första året. Även om 

övertagandet av filateliverksamheten också ökar Postens kostnader torde filateli 

verksamheten ge ett överskott som gör det möjligt för Posten att balansera de totala 

kostnaderna och intäkterna. 

I framtiden kommer eventuella lån 1Jch ersättningar till.Posten samt en eventuell 

ökning av· grundkapitalet att belasta land:;kapets budget. Den del av Postens vinst som 

motsvarar landskapsstyrelsens resultatkrav utgör dock inkomst för landskapet. Ersätt

ningsstadgandet i 10 § innebär inte att landskapet skall täcka alla Postens förluster utan 

endast de förluster ersätts som beror på olönsamma skyldigheter som ålagts Posten av 

allmännyttiga orsaker. 

6; Samhälleliga verkningar av förslaget 

Avsikten med föreliggande lagförslag är att övertagandet av postväsendet skall ske 

på ett så smidigt sätt som möjligt för kunderna och att postväsendet skall ges möjlig

heter att utvecklas i enlighet med hela landskapets behov. Affårsverksformen skapar 

förutsättningar -för ett utbud av tjänster. ~;om motsvarar efterfrågan. MöjlighetefJ1a till 
politisk "styrning torde garantera att tillgången på en god grundläggande postservice 

bibehålls• och att de regionala särförhållandena i landskapet beaktas. 

Eftersom; övertagandet· innebär ·att Postens verksamhet i praktiken utvidgas i 

förhållaride till Posten-Ålands verksamhet, kommer Posten att erbjuda ca l5 nya 

arbetstillfällen. 

Övertagandet av postväsendet omfattar även rätten att ge ut frimärken. De åländska 
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frimärkena kommer från och med den 1 januari 1993 att vara de . enda giltiga 

frimärkena vid frankering av post från landskapet. Detta förstärker Ålands ställning 

som självstyrt landskap och utökar land:':kapets möjligheter att profilera sig. 

7. Detaljmotivering 

1 kap. Allmanna bestammelser 

1 § Ställning inom forvaltningen. Affärsverket för postverksamheten föreslås heta 

Posten, skrivet med stor begynnelsebokstav för att markera skillnaden till det allmänna 

substantivet post. 

Posten ägs av landskapet men befogenhetsfördelningen mellan affärsverket och 

landskapet är fördelad sålunda att Posten beslutar om alla frågor rörande dess verksam

het som inte uttryckligen i lagen anföctmtts lagtinget eller landskapsstyrelsen. Be

stämmelsen betonar Postens oberoende :;tällning och rätt att fatta självständiga beslut. 

Inom landskapsstyrelsen föreslås Posten höra till kansliavdelningens förvaltnings

område. Detta är ändamålsenligt då Postens verksamhet är mångfasetterad och då 

kansliavdelningen idag handhar frågor som rör de åländska frimärkena. 

2 § Verksamhetsområde och uppgifter. Postens verksamhetsområde har. definierats 

vagt i syfte att möjliggöra en flexibel ut 11eckling av verksamheten. Avsikten är inte att 

i detta skede begränsa eller utvidga omfattningen av den verksamhet som Post- och 

televerket handhar och som idag omfatta1 befordran och utdelning av brevförsändelser, 

tidningar och paket samt banktjänster och filatelitjänster. Filateliverksamheten admini

streras idag av Post- och televerkets huv1dkontor i riket men kommer nu alltså att i sin 

helhet överföras till Posten. 

Banktjänstema utförs idag i samarbete mellan Post- och televerket och Postbanken 

Ab. Regeringen har för avsikt att föresli!.. en ändring av lagen om Postbanken Ab (FFS 

972/87) sålunda att ett samarbete skall vara möjligt även mellan Posten och Postbanken 

Ab. Av praktiska skäl, såsom att en :itor del av den tekniska utrustningen tillhör 

Postbanken · Ab, är ett sådant samarbete önskvärt inledningsvis. 

· Landskapsstyrelsen och lagtinget kan påföra Posten även andra uppgifter än de som 

hör 'till den normala postverksamheten .. Sådana uppgifter är idag till exempel för

säljning av stämpel märken, tillhandahållande av vissa skatteblanketter samt användande 

av postanstalterna som förhandsröstning!:ställen. Såsom närmare framgår av 10 § skall 

dessa uppgifter om de···· är olönsamma ersättas eller beaktas då avkastningskravet 

fastställs. Landskapsstyrelsen kommer att föreslå en ändring av landskapslagen om 

landstingsval och kommunalval (39/70) ~.ålunda att Posten skall sköta de uppgifter som 

nu ankommer på Post- och televerket. Landskapsstyrelsen kommer även att föreslå en 

överenskommelseförordning enligt vilkt:n de uppgifter som ankommer på Post- och 
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televerket vid kommunalval i riket och vid riksdags- och presidentval skall handhas av 

Posten då de berör landskapet samt att förordningen om skötseln av vissa för

valtnihgsuppgifter i anslutning till förtidsröstning i landstingsval och kommunalval i 

landskapet Åland (76/87) upphävs. 

3 § Mål för verksamheten. Posten åfäggs i paragrafen en skyldighet att utveckla sin 

verksamhet i enlighet med kundernas och hela samhällets behov. Med kunder avses alla 

landskapets invånare, företag och myndigheter samt de besökare av landskapet som 

utnyttjar Postens tjänster. Till samhället~' behov hör bland annat att stöda en samhälls

utveckling med social och regional jämvikt. Såsom närmare framgår av 11 § skall 

lagtinget i samband med behandlingen av budgeten fastställa vilken grundläggande 

postservice Posten skall tillhandahålla. 

4 § Ensamrätt. Såsom framgår av den allmänna motiveringen anser landskapssty

relsen att ett behov av en viss ensamrätt för Posten föreligger. För att dock möjliggöra 

flexibilitet i detta avseende föreslås att en allmän bestämmelse om ensamrätt till 
regelbunden brevbefordran tas in i lagen. Landskapsstyrelsen kan sedan precisera rätten 

så att den till exempel omfattar brev endast i vissa viktklasser. Avsikten är att rätten 

inledningsvis skall omfatta brev i de lägsta viktklasserna. Såsom närmare framgår av 

8 § skall landskapsstyrelsen fastställa pri:::et på de tjänster som omfattas av ensamrätten. 

2 kap. Ekonomi 

5 § Budgeteringsprincipen. Postens inkomster och utgifter skall inte tas upp i 

budgeten annat än i de fall som uttryckligen anges i lagen. Dessa fall är på inkomst

sidan den del av en eventuell vinst som motsvarar avkastningskravet, återbetalningar 

- och räntor på lån som givits Posten samt Postens pensionsavgifter och övriga anslag för 

förmåner och ersättningar till personalen. På utgiftssidan intas i budgeten anslag föf lån 

som givits Posten, för höjning av grundkapitalet och för ersättningar samt utgiffor för 

personalens pensioner, familjepensioner och övriga förmåner och ersättningar till 
i personalen. 

6 § Eget kapital. Posten står såsom affärsverk utanför landskapets budget och 

måste därför ha ett eget kapital som :~rund för verksamheten. Det egna kapitalet 

föreslås bestå a:v dels ett grundkapital och dels annat eget kapital. 

· Grundkapitalet är kapital som 1and:;kapet bestående placerar i Posten i form av 

egendom eller pengar. Då verksamheten inleds fastställer landskapsstyrelsen ett 

grundkapital för Posten inom ramarna för det anslag som landstinget godkänner för 

detta ändamål' i landskapsbudgeten för J: 993. Utgående från grundkapitalet fastställer 

landskapstyrelsen ett krav på avkastning av verksamheten, det vill säga beloppet av den 
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vinst som skall redovisas i landskapets budget. Det fastställda avkastningskravet kan 
sänkas om Posten påförs olönsam verksamhet som inte ersätts. 

Såsom annat eget kapital kan definieras bland annat den del av vinsten som inte 

redovisas i budgeten. På denna del av det egna kapitalet ställs inga direkta 
avkastningskrav. 

7 § Finansiering av utgifter. Posten skall i huvudsak finansiera sin verksamhet med 

inkomsterna av denna. Posten kan även 1.a upp lån, dels lån i till exempel kreditinrätt

ningar och dels lån av landskapet genom anslag i budgeten. Om dessa möjligheter inte 

är tillräckliga kan lagtinget besluta att ta upp ett anslag i budgeten för höjning av 

grundkapitalet. Ett sådant anslag är såsom framgår av 6 §'en bestående placering för 

landskapet och påverkar det krav på avkastning som ställs på Posten. 
I 2 mom. hänvisas till 10 § som innehåller bestämmelser om de ersättningar som 

landskapet i vissa fall kan bevilja Posten för olönsam verksamhet som lagtinget eller 

landskapsstyrelsen påfört Posten. 

8 · § Prissättning. Posten föreslås som affärsverk ha ett ansvar för att inkomsterna 

från verksamheten täcker utgifterna och för att det fastställda resultatmålet uppnås. 
Dessutom skall Posten klara av att verk:i i en konkurrenssituation vid all verksamhet 

utom tillhandahållande och försäljning av viss regelbunden brevbefordran. Med 

anledning av detta bör Posten ha rätt att själv besluta om priset på sina tjänster med 

undantag av den postservice som Posten har ensamrätt till. Priserna för dessa tjänster 

föreslås vara fastställda av landskapsstyrnlsen. 
Vid prissättningen skall företagsekonomiska principer tillämpas. Det betyder att 

tjänsterna skall · prissättas så att Postens utgifter inklusive avskrivningar för 

anläggningstillgångar täcks med intäkterna från verksamheten och att Posten därutöver 

kan ge en avkastning på grundkapitalet. Skyldigheten att tillhandahålla grundservice i 
hela landskapet på objektiva villkor i enlighet med lagtingets beslut och att beakta de 

servieemål som landskapsstyrelsen fastställer kan kräva avsteg · från de före

tagsekonomiska principerna. 
Även om lagen endast i fråga om den grundläggande postservicen innehåller be

stämmelser om en enhetlig prissättning i landskapet bör detta vara målet även för 

övriga tjänster, dock inom ramen för en företagsekonomisk lönsamhet och i den mån 

konkurrensen tillåter det. 

9 § Upplåning. Posten har rätt att självständigt ta upp lån för sin verksamhet, 

förutsatt att lånetiden är•kortare än ett år, samt leveranskrediter. Detta motiveras av de 
krav på snabba finansieringsbeslut som en effektiv verksamhet kräver samt av behovet 

att flexibelt kunna komplettera och utjämna de egna inkomsterna. I vissa fall kan även 

lån med längre betalningstid krävas för st:örre investeringar; Till sådana lån föreslås att 

lagtinget skall ge sitt samtycke. Avsikten är att långfristiga lån endast skall upptas för 
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byggnadsprojekt, maskiner, anläggningar och dylikt. 

Enligt 3 mom. utfärdar landskapsstyrelsen bestämmelser om gränser och villkor för 

upplåningen, såväl för kortfristiga som långfristiga lån. Bestämmelserna kan t.ex. 

reglera lånens maximibelopp och låneticier. 

10 § Ersättningar. Om Posten påför:; en noga avgränsad uppgift som är så olönsam 

att prissättningen av övriga tjänster snedvrids, skall belastningen antingen ersättas till 

fullt belopp eller beaktas vid fastställandet av resultatmålet. Olönsamheten bör vara 

betydande för att ersättas. Ersättningen gör det möjligt att upprätthålla service som är 

olönsam för Posten men betydelsefull för kunderna och landskapet. Uppgifter vars 

olönsamhet sålunda ersätts idag är transport av tidningar och tidskrifter, rätt till tjänste

försändelser och rätt till specialservice vid tjänsteförsändelser; I riket erhåller Post- och 

televerket även ett samdistributionsstöd för tidningar. Förutsättningar för erhållande av 

detta stöd finns inte i landskapet idag men uppkommer om lokaltidningarna inleder en 

samordnad distribution i vilken Postens tjänster utnyttjas. 

Av de uppgifter som idag är påförda Post- och televerket föreslås nu att tjänste

brevsrätten slopas i enlighet med principen att det ekonomiska ansvaret skall bäras av 

den som förorsakar kostnaderna. Idag har de statliga myndigheterna, landskapets 

motsvarande myndigheter samt vissa ancl.ra myndigheter rätt att sända 2 klass brev utan 

porto i inrikes posttrafik. Staten ersätter ca 60 % av kostnaderna medan Post- och 

televerket belastas av de övriga utgifterna. Även i riket avser man att slopa tjänsteb

brevsrätten från den 1 januari 1993. I övriga Norden förekommer inte tjänstebrevsrätt. 

Också vid skötseln av de uppgifter som Posten påförs mot ersättning skall företags

ekonomiska principer och det uppställda resultatmålet iakttas. Ersättningar skall inte 

erläggas om olönsamheten beror på att verksamheten missköts. För att ersättningar inte 

skall erläggas på felaktiga grunder skall det klart framgå ur Postens redovisning hur de 

ålagda skyldigheterna belastat Posten och om skyldigheten även medfört inkomster för 

Posten. 

3 kap. Ledningen av Posten 

11 § Lagtinget. Lagtinget skall vid behandlingen av budgetförslaget, och sålunda 

utgående från landskapsstyrelsens förslag, fastställa vilka tjänster som skall höra till 

den grundläggande postservicen. Sådana tjänster kan till exempel vara tillhandahållande 

av postutdelning fem dagar i veckan, att Posten skall befordra 1 klass brev på ett dygn 

inom landskapet samt att Posten skall erbjuda en tillräcklig postservice i alla kommuner 

oberoende av om det finns ett postkontor i kommunen. Likaså beslutar lagtinget om att 

anslag skall tas upp för lån till Posten, för ökning av grundkapitalet samt för ersätt

ningar. Besluten om upptagande av anslag är fullmakter för landskapsstyrelsen, som 

med stöd av 12 § beviljar anslagen. Lagtinget skall även fatta vissa beslut om Postens 
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investeringar. Avsikten är dock inte at1 lagtinget skall ta ställning .till alla enskilda 

investeringsprojekt utan endast till de allra viktigaste, dvs. sådana som binder av
sevärda tillgångar i förhållande till verksamhetens storlek eller som är av stor allmän 

betydelse. Även investeringar som omfattar fast egendom kan anses vara av så stor 

betydelse att de skall godkännas av lagtinget. Beslutet om rätten att göra investeringar 

som medför kostnader under de följande investeringsåren omfattar ett godkännande av 

ett sammanlagt maximibelopp och inte ett ställningstagande till enskilda investerings

projekt. Lagtingets godkännande ·är ett bemyndigande för Postens styrelse att vid.U). 

investeringsåtgärder inom de ramar .lagtinget fastställt. 

12 § Landskapsstyrelsen. Då budgeten fastställts ska11 landskapsstyrelsen på före

dragning av landskapsstyrelsens kansliavdelning besluta om målen för Postens service 

och resultat: I beslutet skall beaktas vad lagtinget bestämt om den grundläggande 

postservicen. Resultatkravet skall fastställas utgående från det fastställda grundkapital~t. 
Landskapsstyrelsen skall besluta om att bevilja lån, ökning eller nedsättning av grund

kapitalet och' ersättningar inom gränserna för de fullmakter lagtinget godkänt i bud

geten. Landskapsstyrelsen skall även bestuta vilka tjänster, posten skall ha ensamrätt till 
samt fastställa priset:på dessa tjänster. · , . 

Enligt bestämmelserna i 2 mom. skall landskapsstyrelsen kunna utfärda sådana 
bestämmelser ·om Postens ekonomiföhaltning som är nödvändiga för landskapets 

ekonomiska planering och förvaltning på lång sikt. För att landskap~styrelsen i 
praktiken skall kunna utöva ·en styrning av Posten ·ges landskapsstyrelsen även en 

möjlighet att godkänna mål för Postens ekonomi och verksamhet för längre tid än ett 

år. Avsikten är dock inte att landskaps~;tyrelsen skall ägna sig åt detaljstyrning utan 

godkännandet skall endast gälla de viktigaste målen. 

4 kap. Administration och personal 

13 § Styrelsen. Postens styrelse till,~ätts av landskapsstyrelsen för högst fyra år i 

sänder. Medlemmarnas uppdrag är sålunda förtroendeuppdrag. Landskapsstyrelsen kan 
skilja hela styrelsen eller en medlem av denna från uppdraget innan mandatperioden är 

till ända. Bestämmelsen föreslås intagen i lagen för att betona styrelsens ansvar för 

verksamheten. Bestämmelsen skall tillämpas särskilt om Postens resultat väsentligen 

understiger det uppställda målet eller om Postens service inte håller en tillfredställande 

nivå. 
Styrelsemedlemmarna skall vara tre 1ill fem varav en skall representera personalen. 

En personalrepresentant i styrelsen iir motiverad då affärsverket har en vid 

beslutanderätt i frågor som rör verksamheten och då verket själv inrättar och indrar 
tjänster samt tillsätter och avskedar personalen. Avsikten är att personalrepresentanten 

skall utses på förslag av personalen. Styrelsemedlemmarnas arvoden skall fastställas av 
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landskapsstyrelsen med beaktande av det ansvar för verksamheten och de uppgifter som 

åläggs styrelsen. 

15 § Styrelsens uppgifter. Styrelsen ftr Postens högsta organ och skall sålunda leda 

och övervaka verksamheten. Förutom ett allmänt stadgande om detta i 1 mom. 

innehåller paragrafen en förteckning över de uppgifter som uttryckligen skall sköt1s av 

styrelsen. Till dessa hör att besluta om verksamhetsprinciperna och utvecklandet av 

verksamheten med beaktande av den grundläggnade postservice som lagtinget fastställt 

och de mål som landskapsstyrelsen ställt upp beträffande Postens service och resultat. 

Styrelsen skall även besluta om hur Postr~ns förvaltning och ekonomi skall ordnas och 

kan således relativt fritt besluta dels om hur uppgifter och befogenheter skall fördelas 

mellan styrelsen, verkställande direktören och den övriga ledningen och dels om övrig 

delegering. 

Styrelsen beslutar om Postens årliga resultat- och finansieringsplaner och verk

samhets- och ekonomiplaner för längre tid än ett år samt gör upp bokslutet. Styrelsen 

beslutar om upptagande av lån och om principer för prissättning av Postens tjänster. 

Rätten att fatta beslut om inledande av viktig ny affärsverksamhet samt om förvän1 och 

överlåtelse av viktiga delägarskap, vilken annars skulle tillhöra landskapet, har 

delegerats till styrelsen för att betona Postens självständiga ställning. Beslutanderätten 

beträffande investeringar är delad så a:~t styrelsen beslutar om investeringar som i 

förhållande till verksamheten är betydande och verkställande direktören beslutar om 

övriga investeringar. Utöver detta skall lagtinget godkänna de allra viktigaste in

vesteringarna. Avsikten är dock att styrelsen skall ha det övergripande ansvaret vid 

styrningen av samtliga investeringar. 

Styrelsen föreslås få rätt att förhandla om tjänstekollektivavtal som berör frågor om 

Postens personal. Landskapsstyrelsen kommer i f,örtydligande syfte att föreslå en 

ändring av landskapslagen om tjänstekollektivavtal (22/78) i enlighet med detta. 

Förhandlingsproceduren och övriga gnmdläggande frågor såsom rätten att utnyttja 

arbetstiden för förhandlingar och uppgifter som hör samman med detta och vem som 

är parter vid förhandlingarna bestäms i ett huvudavtal i enlighet med 3 § 4 rnom. 

landskapslagen om tjänstekollektivavtal. 

I enlighet med. den allmänna befogenhet som Posten föreslås få med stöd av 1 § 2 

mom. förslås att Postens styrelse även skall representera landskapet vid domstolar och 

hos andra myndigheter och förrättningar i frågor som rör Posten. Såsom ett affärsverk 

underställtlandskapsstyreslen är Posten inte ett självständigt rättssubjekt. Avsikten är 

dock att Posten i första hand själv skall svara för sina förbindelser och åligganden med 

sitt eget kapital och att landskapets ansvar endast skall vara sekundärt. 

Styrelsen beslutar om vem som får teckna Postens namn och i övrigt företräda 

Posten samt utnämner en vice verkställande direktör. Slutligen skall styrelsen avgöra 

övriga ärenden som är omfattande eller av stor vikt för Posten. Även frågor som är av 

stor vikt fö11:~amhället, till exempel för den ekonomiska politiken, skall avgöras av 
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styrelsen. 

16 § Personalen. Det skall kunna finnas såväl ordinarie som tillfälliga tjänstemän 

;samt personal i arbetsavtalsförhållande 11id Posten. Avsikten är att Posten i mån av 

<:möjlighet skall öka antalet anställda i arbetsavtalsförhållande för att underlätta en 

bolagisering av verksamheten då förutsättningar i övrigt föreligger för detta. Med 

avvikelse från vad tjänstemannalagen för landskapet Åland stadgar föreslås Postens 

·.·styrelse få rätt att handha de uppgifter so1n ankommer på landskapsstyrelsen till den del 

. ' de berör Postens personal. Det innebär att styrelsen inrättar och drar in alla tjänster vid 

·• verket utom verkställande direktörens tjänst, som · enligt 25 § inrättas av 

'landskapsstyrelsen, samt anställer och säger upp all personal med undantag av 

, verkställande direktören. Postens möjligheter att på detta sätt påverka arbetsstyrkans 

omfattning är motiverad av Postens självständiga ställning och de resultatmål som ställs 

·' på verksamheten. Avsikten är att styrelsen skall kunna delegera sin rätt att anställa och 

· säga upp personalen utom i fråga om de poster som närmast underlyder verkställande 

··. direktören. I syfte att öka flexibiliteten vid anställningar och möjliggpra en sådan snabb 

rekrytering som verksamheten kräver föreslås med avvikelse från vad tjänstemannala

.: gen stadgar att även de ordinarie tjänsterna skall kunna tillsättas utan attltxiiganslås. 

~Tjänster bör dock inte tillsättas eller den övriga personalen anställas endast genom inre 

rekrytering, utan Posten skall i mån av möjlighet vända sig även till den yttre 

,. arbetsmarknaden genom· annonsering och utnyttjande av arbetsförmedlingens tjänster. 

Landskapsstyrelsen ·kommer i förtydligande syfte att föreslå att en bestämmelse tas 

· in i tjänstemannalagen, enligt vilken avvikande bestämmelser för affärsverket Posten 

finns i landskapslagen om Posten. 

17 § Verkställande direktören. Landskapsstyrelsen utnämner en verkställande 

. direktör som skall svara för den operativCI ledningen av Posten i enlighet med styrelsens 

föreskrifter. Avsikten är att verkställande direktören även skall vara medlem av 
0 styrelsen. 

Postens självständiga ställning och det ansvar som åläggs verkställande direktören 

i egenskap av dels chef och dels styrelsemedlem motiverar att vidare uppsägnings

grunder tillämpas på verkställande direktören än vad tjänstemannalagen för Åland 

, (61/87) medger. Därför föreslås att landskapsstyrelsen alltid skall kunna säga upp 

'.Verkställande direktören då det finns skäl för detta. Sådant skäl kan till exempel vara 

~ att Posten inte uppnår de mål som uppställts eller att Postens operativa verksamhet inte 

. sköts på ett tillfredställande sätt. 

5 kap. Penningrörelse och bokslut 
,, 

. ) 

19 §Penningrörelse och bokföring. Enligt den budgeteringsprincip som föreslås för 
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Posten skall verkets inkomster och utgifter stå utanför landskapets budget. Posten 

föreslås därför ha en egen kassahushållning och självständigt sköta sin betalnings
rörelse. Posten ansvarar sålunda för att finansieringen planeras effektivt och att pen

ningrhedlen placeras så att de ger en tillfredsstäliP:nde avkastning. 

Llindskapsstyrelsen skall utgående från bokföringslagen besluta om grunderna för 

Postens bokföring. Beslutet skall bland annat omfatta bestämmelser om räkenskapspe

rioden, om hur affärshändelserna skall registreras, om hur och när bokslutet skall göras, 

upp och vad som skall ingå i det, om revisionsberättelsen samt om fastställande av 

bokslutet. 

20 § Revision. Posten skall granskas av minst två ojäviga revisorer tillsatta av 

landskapsstyrelsen såsom representant för ägarna. Dessa revisorer skall avge en 

reviSionsberättelse till Jandskapsstyrelsens finansavdelning som fogar berättelsen till 

bokslutet då detta föredras för fastställebe. 
Landskapsrevisorema har med stöd av landskapslagen .. om landskapsrevisionen 

( 43/78) rätt att granska Postens verksamhet i syfte att granska landskapsstyrelsens 
. l . 

handhavande av landskapsförvaltningen. Denna granskning är alltså inte en granskning 

av Postens verksamhet i sig, utan en granskning av hur landskapsstyrelsen förvaltat 

Posten'. Bestämmelsen om landskapsrevisorerna föreslås intagen i föreliggande lag i 

förtydligande syfte. 

21 §Bokslut. Då styrelsen gjort upp bokslutet skall det tillställas landskapsstyrelsen 

såsom representant för ägarna. På föredragning av finansavdelningen fastställer 

landskapsstyrelsen sedan bokslutet eller sänder det tillbaka till Posten för ändring. 
Landskapsstyrelsen beslutar med anledning av bokslutet hur Postens vinst skall beaktas 

i landskapets budget. Minst en så stor del av vinsten som motsvarar kravet på av

kastning på grundkapitalet~kall redovisas. Landskapsstyrelsen kan också besluta om 

andra åtgärder med anledning. av bokslut,~t, till ext;mpel att den del av vinsten som inte 

redovisas får kvarstå i Posten som övrigt eget kapital för att i första hand användas för 

finansiering av investeringar. Då bokslutet godkänns skall landskapsstyrelsen även 

kontrollera huruvida Posten uppnått de uppställda målen, bedöma hur ekonomisk och 

effektiv verksamheten har varit samt väidera ledningens verksamhet. 

Som underlag för landskapsstyrelsens bedömning och beslut skall Postens styrelse 

i samband med uppgörandet av bokslutet sammanställa en verksamhetsberättelse. 
Berättelsen skall bland annat innehålla huvudpunkterna i verksamheten, personalens 

omfattning under räkenskapsåret, en redogörelse för huruvida de uppställda målen 
uppnåtts samt ett förslag om användningen av räkenskapsårets vinst eller täckande av 
räkenskapsårets förlust. 
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6 kap. Särskilda bestämmelser 

22 § Pensioner samt övriga förmåner och ersättningar. Principerna för utbetalning 

av pensioner till landskapets anställda följs även för Postens anställda. Pensionsav

gifterna· och pensionerna beaktas som inkomster respektive utgifter i landskapets 

budget. 

23 § Försäkringar. Posten föreslås fä rätt att själv teckna alla försäkringar i valfritt 

försäkringsbolag. Posten är såsom arb,;tsgivare skyldig att teckna försäkringcir för 

personalen i enlighet med lagen om olycksfallsförsäkringar (FFS 608/48). 

24 § Ikraftträdande. Lagen förslå:,. träda i kraft samtidigt som den nya själv

styrelselagen, det vill säga den 1 januarl 1993. I enlighet med 71 § självstyrelselagen 

upphävs genom landskapslagen om Post·~n de bestämmelser som reglerar postväsendet 

i landskapet då lagen träder i kraft. 

Åtgärder som är nödvändiga för att garantera en smidig överlåtelse av postväsendet 

får vidtas före lagen träder i kraft. Det innebär att den interimistiska styrelse som 

landskilpsstyrelsen tillsatte den 10 december 1991 har en vidsträckt rätt att vidta 

åtgärder för Postens räkning även före Jagens i kraftträdande. 

25 § Övergångsbestämmelser. Då Post- och Televerket den 31 december: 1992 
upphörmed sin verksamhet inom post:;ektorn i landskapet och den åländska Posten 

inleder sin verksamhet överförs de rättigheter och skyldigheter som Post- och Tele
verket har inom landskapet på Posten. 

Då Posten· inleder sin verksamhet skall landskapsstyrelsen inrätta en tjänst som 

verkställande direktör för Posten. Avsikten är att detta skall vara en tjänst med 

avtalslön. Den personal som är an·stfilld vid Posten-Ålanq vid övertagandet anställs om 

de samtycker i ·samma tjänst hos Posten. 

Landskapsstyrelsen föreslår att landstinget antar följande lag. 
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LANDSKAPSLAG 
on1 Posten 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

l kap. 
Allmänna bestämmelser 

1 § 

Ställning inom förvaltningen 
Posten är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. 

Posten avgör de ärenden som rör dess verksamhet, ekonomi eller förvaltning och 

som inte enligt denna lag skall godkännas eller avgöras av lagtinget eller landskapssty
relsen. 

2 § 

Verksamhetsområde och uppgifter 
Posten bedriver postverksamhet och tillhandahåller annan service i samband med 

detta. 

Landskapsstyrelsen och lagtinget kan tilldela Posten även andra lämpliga uppgifter. 

3 § 

Mål för verksamheten 
Posten skall se till att postverksamheten utvecklas ändamålsenligt och att utbudet 

av tjänster motsvarar kundernas och hela samhällets behov. Den grundläggande 

postservice som lagtinget fastställt skall finnas allmänt tillgänglig i hela landskapet på 

objektiva villkor. 

4 § 

Ensamrätt 
Posten har ensamrätt till regelbunden brevbefordran i enlighet med vad lands

kapsstyrelsen beslutar. 

,Z kap. 
Ekonomi 

5 § 

Budgeteringsprincipen 
Postens inkomster och utgifter skall inte tas 4pp i landskapets budget. 



.. 16 -

6 § 

Eget kapital 
Posten har ett eget kapital som består av grundkapital och annat kapital. Grund

kapitalet är det kapital som på ett bestående sätt placerats i Posten och som utgör grund 

för utbetalningen av vinst. Annat eget kapital är det kapital som anvisats Posten av dess 

vinst och som även kan överföras till gnmdkapitalet. 

7 § 

Finansiering av utgifter 
Posten skall finansiera sina utgifter med 

1) inkomster av verksamheten, 

2) lån som Posten kan ta upp enligt 9 §, 

3) anslag som kan tas upp i·budgeten fö( givande av lån till Posten samt 

4) anslag som kan tas upp i' budgeten för ökning av grundkapitalet. 

Om ersättningar som beviljas i syfte att finansiera Postens utgifter stadgas i 10 §. 

8 § 

Prissattning 
Postens varor och tjänster skall prissättas enligt företagsekonomiska principer med 

beaktande av vad som bestäms i 4 § om tillgången på grundläggande postservice samt 

de mål för service och· resultat som landskapsstyrelsen ställer upp för Posten. , .. ' 

Landskapsstyrelsen bestämmer priserna eller den allmänna prisnivån på de tjänster 

som Posten har ensamrätt till. 
Posten prissätter andra varor och tjt'nster än de som avses i 2 mom. 

9 § 

Upplåning 
Posten får ta upp lån för sin verksamhet om återbetalningstiden är kortare än ett 

år, samt ta upp leveranskrediter. 

Med lagtingets samtycke får Posten även ta upp annat lån än sådant som avses i 1 

mom. 

Landskapsstyrelsen skall utfärda närmare bestämmelser om gränser och villkor för 

Postens upplåning. 

10 § 

Ers,'ittningar 
Om Posten åläggs en betydelsefull uppgift eller skyldighet som är olönsam skall ett 

anslag för ersättning av uppgiften eller skyldigheten tas in i budgeten eller skall den 

beaktas som en belastning då Postens rnsultatmål ställs upp. Posten skall sköta upp

giften eller skyldigheten med beaktande av företagsekonomiska principer och verkets 

resultatmål inom ramen för ersättningen och intäkterna från uppgiften. 
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3 kap. 

Ledningen av Posten 

11 § 

Lagtinget 
I samband med behandlingen av budgeten skall lagtinget 

1) fastställa den grundläggande postserv[ce som Posten skall tillhandahålla, 
2) vid behov ta upp anslag i budgeten för givande av lån till Posten, 
3) godkänna ökning och nedsättning av Postens grundkapital samt vid behov ta upp 
anslag i budgeten för höjning av grundkapitalet, 
4) godkänna Postens viktigaste investeringsobjekt, maximibeloppet för Postens in
vesteringar under finansåret samt rätt föl' Posten att ingå förbindelser för investeiingar 
som medför utgifter under följande finansår samt 
5) vid behov ta upp anslag i budgeten för ersättningar till Posten. 

12 § 

Landskapsstyrelsen 
Då lagtinget fastställt budgeten och Posten lagt fram sin preliminära resultat- och 

finansieringsplan, skall landskapsstyrelscn 
1) fastställa målen för Postens service med beaktande av den grundläggande postservice 
som· lagtinget fastställt, 
2) fastställa Postens resultatmål, 
3) besluta vilka tjänster Posten skall ha ensamrätt till, 

4) bevilja anslag för lån till Posten, 
5) besluta om qkning och nedsättning av Postens grundkapital samt 
6) bevilja ersättningar till Posten. 

Vid behov kan landskapsstyrelsen utfärda bestämmelser eller anvisningar om 
Postens ekonomiförvaltning. Landskapsstyrelsen kan även godkänna en plan som gäller 
målen för Postens ekonomi och verksamhet för en längre tidsperiod än ett år . 

.;I kap. 

Administration och personal 

13 § 

Siyrelsen 
Landskapsstyrelsen tillsätter en styrelse för Posten. Styrelsen utses för högst fyra 

år i sänder och består av en ordförande, en vice ordförande och tre andra medlemmar. 
::' Styrelsemedlemmarna skall genom tidigare verksamhet ha erhållit sådan kunskap 

om företagsledning som ett framgångslikt handhavande av uppdraget kräver. Med
lemmarna får inte genom sitt arbete, aktieinnehav eller annat ägarskap utöva ett 
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avgörande inflytande över en konkurrerande verksamhet eller en verksamhet som de 

genom sitt arbete i Postens styrelse avsevärt kan gynna. En medlem i styrelsen skall 

utses bland Postens personal. 

Styrelsemedlemmarna kan frånträda sina uppdrag innan mandattiden utgår. 

Landskapsstyrelsen kan skilja styrelsen eiler en medlem i styrelsen från uppdraget. 

Landskapsstyrelsen bestämmer styrelsemedlemmarnas arvoden .. , 

14 § 

Beslutsfattende i styrelsen 
Styrelsen är beslutsför då tre medlemrilar är närvarande. 

Som styrelsens beslut gäller den åsikt som majoriteten har understött eller om 

fösterna faller lika den åsikt som mötesordföranden biträtt. 

15 § 

Styrelsens uppgifter 
Styrelsen leder och övervakar Postens verksamhet. 

Inom ramen för Postens befogenhet skall styrelsen särskilt 

· 1) besluta om principerna för Postens verksamhet och om utvecklandet av denna inom 

ramen för de beslut som lagtinget fattat r11ed stöd av 11 § 1 punkten och landskapssty

. relsen med 'stöd av 12 § r och 2 punkterna, 

2) besluta om ett lämpligt system för Po:>tens administration och ekonomiförvaltning, 

3) besluta om Postens årliga resultat- 01.:h finansieringsplan i enlighet med de beslut 

som landskapsstyrelsen har fattat, 

4) besluta om Postens verksamhets- och ekonomiplaner för längre perioder än ett år, 

5) besluta om betydande investeringar och·andra omfattande utgifter, 

6) besluta om upplåningen, 

'7) besluta om inledande av viktig ny affärsverksamhet, 

8) bestämma om principerna för prisshttning och hur beslutanderätten i . fråga om 

prissättningen skall utövas, 

9) uppgöra bokslutet och sända det till l<mdskapsstyrelsen för fastställande, 

10) kära och svara för landskapet samt b;;vaka landskapets intresse vid domstolar, hos 

andra myndighter och vid förrättningar, 

11) besluta om vem som har rätt att företräda Posten, 

12) besluta om förvärv och överlåtelse av delägarskap och om utövande av rättigheter 

i samband därmed, 

13) utnämna vice verkställande direktör eller utse ställföreträdare för verkställande 

direktören, 

· 14)' godkänna arbetskollektivavtal och tjänstekollektivavtal samt 

· 15) behafidla och avgöra övriga ärenden som är omfattande eller har stor betydelse. 
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16 § 

Personalen 
Vid Posten kan finnas ordinarie och tillfälliga tjänstemän samt personal i arbetsav

talsförhållande. 

Om inte annat bestäms i denna L1g handhas de uppgifter som berör Postens 

personal, och som enligt tjänstemannalagen för landskapet Åland (61/87) ankommer på 

landskapsstyrelsen, av verkställande dirnktören för Posten. 

Tjänsterna inrättas och indras samt deras benämningar ändras av Postens styrelse. 

Tjänsterna kan besättas utan att led1ganslås. 

17 § 

Verkställande direktören 
Landskapsstyrelsen utnämner en ve:,~kställande direktör för Posten för en bestämd 

tid eller tillsvidare. Verkställande direktören skall genom tidigare verksamhet ha visat 

sådan skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med 
framgång. 

Verkställande direktören skall skött och utveckla Postens verksamhet samt följa 
styrelsens föreskrifter, informera styrelsen om åtgärder och händelser av vikt för 

Postens verksamhet och tillse att styrels1!ns beslut verkställs. 

Landskapsstyrelsen kan säga upp verkställande direktören då skäl därtill föreligger 

så att tjänsteförhållandet upphör med omedelbar verkan. I sådant fall har verkställande 

direktören dock rätt till en ersättning som motsvarar lön för uppsägningstiden. 

18 § 

Förbud mot konkurrerande verksamhet 
Den som är anställd vid Posten får inte utan styrelsens tillstånd ta emot ett avlönat 

uppdrag som har anknytning till hans eget uppgiftsområde, vid ett sådant företag som 

sköter om postning, transport eller distribution av försändelser som kan jämföras med 

postförsändelser. Han får inte heller annars inleda någon motsvarande verksamhet eller 

åta sig något sådant uppdrag eller börja med sådan verksamhet där postförsändelser 

eller annan information som han under s:n anställningstid vid Posten fått kännedom om 

skulle kunna vara till nytta. Han får inte heller befatqi sig med något sådant affärsföre

tag som är leverantör eller entreprenör hos Posten eller annars står i affärsförhållande 
till detta så att han på grund av sin ställning direkt eller indirekt kan bereda sig 
ekonomisk nytta. 
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5kap. 
Penningrörelse och bokslut 

L9 § 

Penningrörelse och bokföring 
Posten har en egen penningrörelse. Landskapsstyrelsen kan utfärda närmare bes

tämmelser om förvaring och skötsel av Postens penningmedel och om dess betaln:ings

rörelse. 
Landskapsstyrelsen bestämmer om grunderna för Postens bokföring med beaktande 

av bokföringslagen (FFS 655/73). 

:20 § 

Revision 
Landskapsstyrelsen tillsätter årligen minst två ojäviga revisorer· och personliga 

ersättare för dessa för att granska Postens förvaltning, ekonomi och räkenskaper. 

Landskapsrevisorerna kan granska Postens verksamhet. 

Landskapsstyrelsen bestämmer revisorernas arvoden. 

:21 § 

Bokslut 
Landskapsstyrelsen fastställer Postens bokslut och beslutar med anledning av detta 

hur vinsten skall beaktas som inkomst i budgeten samt om andra åtgärder som Postens 
verksamhet och ekonomiska resultat förnnleder. 

Posten skall årligen avge en berättelse över sin verksamhet till landskapsstyrelsen. 

6 kap; 

Särskilda· bestämmelser 

22 § 
Pensioner samt övriga förmåner och ersättningar 

Pensioner till Postens anställda samt övriga förmåner och ersättningar samt de 

familjepensioner till de anställdas anhöriga som följer av anställningsförhållandet och 

utbetalas centralt skall betalas ur anslag i budgeten, i enlighet med vad som särskilt 
stadgas om dessa förmåner och ersättningar. 

Posten betalar pensionsavgifter som beaktas som inkomster i budgeten enligt 

grunder som fastställs av landskapsstyrelsen. Övriga förmåner och ersättningar som 

avses i 1 mom. bekostas av Posten i enlighet med vad landskapsstyrelsen bestämmer. 
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:B § 

Försäkringar 
Posten tecknar själv sina försäkringar med undantag av vad som stadgas i 22 §. 

:~4 § 

Ikraftträdande 
Genom denna lag upphävs de bestämmelser som reglerar postväsendet i landskapet. 

Denna lag träder i kraft den 1 januaii 1993. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i 

kraft. 

:25 § 

Övergångsbestämmelser 
De rättigheter och skyldigheter som Post- och televerket har och de uppgifter som 

anförtrotts verket genom lag eller förordning överförs på Posten vid lagens ikraftträ

dande såvitt de rör postväsendet i landskapet. 
Landskapsstyrelsen inrättar vid lagens ikraftträdande en tjänst som verkställande 

direktör för Posten. Post- och televerkets personal som i tjänste- eller arbetsavtals

förhållande är verksam inom Post- och televerkets postsektor i landskapet anställs, om 

de samtycker, i motsvarande tjänst hos Posten vid lagens ikraftträdande. De anställda 
bibehåller sina rättigheter och har samma skyldigheter som i det tidigare anställningför

hållandet. 

Mariehamn den 27 februari 1992 

Vicelantråd Harriet Lindeman 

Lagberedningssekreterare Lotta Wickström-Johansson 




