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Till Lanclstingets herr TaJman.
Spörsmål ställt till Ålands

landsk~r0styrelse.

Arbetsplatsdenvkr:ati med åtföljande personalpolitik och personalomsorg i syfte
att påverkade anställdas medinflytande, höja deras trivsel ävensom deras
motivation, är i dag någonting eftersträvansvärt på de flesta arbetsplatser och
så icke minst inom den offentliga sektorn inom vilken man exempelvis på
håll tillsätter personalniimndcr i syfte att tillvarata de anställdas intressen.
Inom landskapsförvaltningen, som horcle vara en föregångare på ifrtlgavarande
område, har emellertid under senare tid kunnat spåyas tendenser till en utveckling i oönskad riktning.
Sc"tlunda har inte hara tjänstemännens medinflytande utan fastmer deras
iga
rätt till uttalanden angående egna värderingar och ståndpunkter, inte minst i
landstingets utskottsarbete kraftigt beskurits.
Pt1 vissa tj änsternannanivf1er kan i dag dessutom spåras en viss avsaknad av arbets-

motivation ävensom en tenden$ att tjänstemannakårens arbetsinsatser inte skulle
värdesättas.
Härutöver kan i dag registreras en icke önskvärd flykt av kunniga, ja mycket
dugliga tjänstemän,från självstyrelsens förvaltningsområden.
Orsakssammanhanget kan säkert härledas ur en rad omständigheter men förefaller
det undertecknade som om lantrådet och sittande landskapsstyrelse inte tillräckligt engagerar sig i omsorgen om förvaltningens personal.
Det kan också konstateras att landskapsförvaltningen kommit in i en ond cirkel
med ökad byråkratisering som i och för sig väcker de anställdas irritation men
~iven innebär försämrad service
gentemot allmänheten. Arbetet löper inte längre
undan på ett smidigt sätt.
Då emellertid inte bara det privata näringslivets arbetsgivare utan även den
offentliga sektorn borde bearbeta frågor beträffande personalomsorgen
1
tecknade ställa följande fråga:
Har landskapsstyrelsen analyserat orsakerna till att flera av de ledande
änstemännen inom förvaltningen avgått och vilka konkreta åtgärder ämnar landskapsstyrelsen vidtaga för att motverka denna negativa utveckling?
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