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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

Nr 1 

Inrättande av tjänst som IT-chef vid 

regeringskansliet 

ÅLR 2021/68 

Landskapsregeringen beslöt enligt 4b § Tjänstemannalagen inrätta en 

tjänst som IT-chef vid regeringskansliet, digitaliseringsenheten. 

Tjänsten inrättas 1.1.2021. 

Tjänsteuppgifter 

Det ankommer på tjänstemannen att 

-ansvara för den förvaltningsövergripande digitaliseringen,

informationsteknologin och informationsteknologiutvecklingen

-leda enheten

-koordinera centralisering, samordning och förvaltning av gemensamma

digitala verksamhetssystem

-handha andra av förman anvisade uppgifter som hör till

verksamhetsområdet

Behörighetskrav 

Vid universitet eller därmed jämförbar högskola som är erkänd av 

nationell utbildningsmyndighet avlagd examen motsvarande fyra års 

heltidsstudier med lämplig inriktning. 

Arbetstid 

Kansliarbetstid 

Avlöning 

Grundlön 4500,04 euro 

Moment 21010 



Nr 2 

Inrättande av tjänst som GIS-ingenjör vid 

regeringskansliet 

ÅLR 2021/86 

Landskapsregeringen beslöt enligt 4b § Tjänstemannalagen inrätta en 

tjänst som GIS-utvecklare vid regeringskansliet, digitaliseringsenheten. 

Tjänsten inrättas 1.1.2021. 

Tjänsteuppgifter 

Det ankommer på tjänstemannen att 

-ansvara för fortsatt uppbyggnad, drift och underhåll av

landskapsregeringens geografiska informationssystem GIS samt andra

gemensamma informationsteknologisystem i förvaltningen

-utveckla och förvalta GIS-tjänster i landskapet

-samordna insatser och leda projekt inom sakområdet

-samverka med aktörer och sköta intern och extern kommunikation och

support inom sakområdet

-handha andra av förman anvisade uppgifter som hör till

verksamhetsområdet

Behörighetskrav 

Högskoleexamen med lämplig inriktning. 

Arbetstid 

Kansliarbetstid 

Avlöning 

Grundlön 2949,28 euro 

Moment 21010 

Nr 3 

Ändring av organisatorisk placering 

ÅLR 2021/129 

Den nya landskapsförordningen (2020:127) om landskapsregeringens 

allmänna förvaltning trädde i kraft 1.1.2021. I och med förordningen 

bildades digitaliseringsenheten under regeringskansliets allmänna byrå. 

Landskapsregeringen beslöt enligt 4c § Tjänstemannalagen ändra 

förvaltningsansvarig IT, systemförvaltare, projektsamordnare och GIS-

ingenjörens organisatoriska placering till digitaliseringsenheten fr.o.m. 

1.1.2021. Tjänsteinnehavarna har samtyckt till ändringen. Övriga 

villkor är oförändrade utom ändring av behörighetskravet för tjänsten 

som GIS-ingenjör och ett tillägg i tjänstens uppgifter. 

1) Förvaltningsansvarig IT

Tjänsten innehas av XX. Tjänsten ombildades 31.3.2015.



Tjänsteuppgifter 

Det ankommer på tjänstemannen att 

- sköta beställningar av ÅDA ab,

- administrera ax-domänen

- handlägga övriga IT-relaterade ärenden samt

- handha andra av förman anvisade uppgifter som hör till

verksamhetsområdet.

Behörighetskrav 

Högskoleexamen med lämplig inriktning. 

Arbetstid 

Kansliarbetstid. 

Avlöning 

Grundlön 3689,50 euro 

Moment 21010 

2) Systemförvaltare

Tjänsten innehas av XX och den inrättades 28.6.2016.

Tjänsteuppgifter 

Det ankommer på tjänstemannen att 

- sköta och utveckla allmänna förvaltningens webbsida och intranät

- utbilda och handleda personalen gällande webbplats och intranät

- delta i allmänna förvaltningens digitala utvecklingsprojekt samt

- handha andra av förman anvisade uppgifter som hör till

verksamhetsområdet.

Behörighetskrav 

Högskoleexamen med lämplig inriktning. 

Arbetstid 

Kansliarbetstid. 

Avlöning 

Grundlön 3144,41 euro 

Moment 21010 

3) Projektsamordnare

Tjänsten innehas av XX och den inrättades 28.6.2016.

Tjänsteuppgifter 

Det ankommer på tjänstemannen att 

-delta i allmänna förvaltningens olika digitala utvecklingsprojekt,

-utbilda och handleda personalen i utvecklingsprojekt

-handha andra av förman anvisade uppgifter som hör till 

verksamhetsområdet. 



Behörighetskrav 

Högskoleexamen med lämplig inriktning. 

Arbetstid 

Kansliarbetstid. 

Avlöning 

Grundlön 3144,41 euro 

Moment 21010 

4) GIS-ingenjör

Tjänsten innehas av XX och inrättades 29.1.2002. Ändring av 

tjänstebenämning 21.12.2007.

Tjänsteuppgifter 

-ansvara för fortsatt uppbyggnad, drift och underhåll av

landskapsregeringens geografiska informationssystem, GIS samt

andra gemensamma informationsteknologisystem i förvaltningen.

-handha andra av förman anvisade uppgifter som hör till

verksamhetsområdet

Behörighetskrav 

Högskoleexamen med lämplig inriktning. 

Arbetstid 

Kansliarbetstid. 

Avlöning 

Grundlön 2949,28 euro. 

Moment 21010 

Nr 4 

Ombildning av tjänsten som ledande skogsbruksplanerare 

till skogbruksingenjör vid näringsavdelningen 

ÅLR 2021/67 

Landskapsregeringen beslöt enligt 4e § Tjänstemannalagen ombilda 

tjänsten som ledande skogsbruksplanerare vid näringsavdelningen, 

skogsbruksbyrån till skogsbruksingenjör fr.o.m. 1.1.2021.  Tjänsten är 

vakant. 

Tjänsteuppgifter 

-anskaffning, bearbetning och underhåll av digital skogsdata

-publicering av skogsdata i e-tjänster samt kundsupport i anslutning till

tjänsterna

-utveckling och digitalisering av GIS-baserad ärendehantering

-hantering och publicering av skoglig biotopdata

-handha andra av förman anvisade uppgifter som hör till byråns



verksamhetsområde 

Behörighetskrav 

Högskoleexamen med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning 

Arbetstid 

Kansliarbetstid 

Avlöning 

Grundlön 2949,28 euro 

Moment 60010 

Nr 5 

Ombildning av tjänsten som skogsbruksplanerare 

till skogbruksingenjör vid näringsavdelningen 

ÅLR 2021/69 

Landskapsregeringen beslöt enligt 4e § Tjänstemannalagen ombilda 

tjänsten som skogsbruksplanerare vid näringsavdelningen, 

skogsbruksbyrån till skogsbruksingenjör fr.o.m. 1.1.2021.  Tjänsten 

innehas av XX som överflyttas till den ombildade tjänsten från 

samma tidpunkt. 

Tjänsteuppgifter 

-anskaffning, bearbetning och underhåll av digital skogsdata

-publicering av skogsdata i e-tjänster samt kundsupport i anslutning till

tjänsterna

-utveckling och digitalisering av GIS-baserad ärendehantering

-hantering och publicering av skoglig biotopdata

-handha andra av förman anvisade uppgifter som hör till byråns

verksamhetsområde

Behörighetskrav 

Högskoleexamen med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning 

Arbetstid 

Kansliarbetstid 

Avlöning 

Grundlön 2949,28 euro 

Moment 60010 

Nr 6 

Ombildning av tjänsten som konstintendent till överintendent 

vid utbildnings- och kulturavdelningen 

ÅLR 2021/72 

Landskapsregeringen beslöt enligt 4e § Tjänstemannalagen ombilda 

tjänsten som konstintendent vid utbildnings- och kulturavdelningen, 

Ålands konstmuseum till överintendent fr.o.m. 1.1.2021. Tjänsten 



innehas av XX som förflyttas till den ombildade tjänsten från samma 

tidpunkt. 

Tjänsteuppgifter 

-ansvara för, leda och planera verksamheten vid enheten Ålands

konstmuseum

-ansvara för det strategiska utvecklingsarbetet

-koordinera och ta fram verksamhetsplaner och bereda budgetförslag

-handha andra av förman anvisade uppgifter som hör till

verksamhetsområdet

Behörighetskrav 

Vid universitet eller därmed jämförbar högskola som är erkänd av 

nationell utbildningsmyndighet avlagd examen motsvarande fyra års 

heltidsstudier med lämplig inriktning. 

Arbetstid 

Kansliarbetstid 

Avlöning 

Grundlön 3361,30 euro 

Moment 50010 

Nr 7 

Ombildning av tjänsten som intendent till överintendent 

vid utbildnings- och kulturavdelningen 

ÅLR 2021/71 

Landskapsregeringen beslöt enligt 4e § Tjänstemannalagen ombilda 

tjänsten som intendent vid utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands 

kulturhistoriska museum till överintendent fr.o.m. 1.1.2021. Tjänsten 

innehas av XX som förflyttas till den ombildade tjänsten från samma 

tidpunkt. 

Tjänsteuppgifter 

-ansvara för, leda och planera verksamheten vid enheten Ålands

kulturhistoriska museum

-ansvara för det strategiska utvecklingsarbetet

-koordinera och ta fram verksamhetsplaner och bereda budgetförslag

-handha andra av förman anvisade uppgifter som hör till

verksamhetsområdet

Behörighetskrav 

Vid universitet eller därmed jämförbar högskola som är erkänd av 

nationell utbildningsmyndighet avlagd examen motsvarande fyra års 

heltidsstudier med lämplig inriktning. 

Arbetstid 

Kansliarbetstid 



Avlöning 

Grundlön 3361,30 euro 

Moment 50010 

Nr 8 

Ombildning av tjänsten som chef för jämställdhet till 

specialsakkunnig i jämställdhet vid regeringskansliet 

ÅLR 2021/70 

Landskapsregeringen beslöt enligt 4e § Tjänstemannalagen ombilda 

tjänsten som chef för jämställdhet vid regeringskansliet stabsenheten 

till specialsakkunnig i jämställdhet fr.o.m. 1.1.2021.  Tjänsten är 

vakant. 

Tjänsteuppgifter 

-ansvara för utveckling av jämställdhetsarbete och fungera som

sakkunnig i genus- och jämställdhetsfrågor

-ansvara för utveckling av ungdoms- och demokratifrågor

-uprätthålla kontakter och samarbete internt och externt samt nordiskt

och internationellt

-ansvara för HBTQIA-frågor i enlighet med regeringens

handlingsprogram

-handha andra av förman anvisade uppgifter som hör till

verksamhetsområde

Behörighetskrav 

Vid universitet eller därmed jämförbar högskola som är erkänd av 

nationell utbildningsmyndighet avlagd examen motsvarande fyra års 

heltidsstudier med lämplig inriktning. 

Arbetstid 

Kansliarbetstid 

Avlöning 

Grundlön 3144,41 euro 

Moment 21010 

Nr 9 

Inrättande av tjänst som kommissarie 

vid Ålands polismyndighet 

ÅLR 21/63 

Landskapsregeringen beslöt enligt 4b § Tjänstemannalagen inrätta en 

tjänst som kommissarie vid Ålands polismyndighet, 

brottsbekämpningsenheten. Tjänsten inrättas 1.1.2021. 



Tjänsteuppgifter 

Det ankommer på tjänstemannen att 

-trygga rätts- och samhällsordningen

-upprätthålla allmän ordning och säkerhet

-förebygga, avslöja och utreda brott och föra brott till åtalsprövning

-handha andra av förman anvisade uppgifter som hör till

verksamhetsområdet

Behörighetskrav 

Polisbefälsexamen eller annan högskoleexamen med lämplig inriktning 

som motsvarar minst tre års heltidsstudier samt förtrogenhet med 

polisverksamheten. 

Arbetstid 

Periodarbetstid 

Avlöning 

Grundlön 3363,69 euro 

Moment 82500 




