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Statsrådets förordning

294/2013

om förvaltningsnämnden för Sveaborg

Utfärdad i Helsingfors den 18 april 2013

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 1 och 2 § i lagen om förvaltnings-
nämnden för Sveaborg (1145/1988):

1 §
Förvaltningsnämnden för Sveaborg har

som förvaltare av ett världsarv som tagits upp
på den lista över världsarv som upprätthålls
av Förenta nationernas organisation för ut-
bildning, vetenskap och kultur (UNESCO), i
enlighet med grunder som fastställs av stats-
rådet och till den del inte annat föreskrivs
eller bestäms, till uppgift

1) att svara för förvaltningen av Sveaborg
och dess byggnader, befästningar och övriga
anläggningar,

2) att svara för skötsel och underhåll av
områden, byggnader och anläggningar som är
i dess besittning eller särskilt bestämda,

3) att svara för restaurering och grundlig
reparation av områden, byggnader och an-
läggningar som är i dess besittning eller sär-
skilt bestämda samt att svara för det nybyg-
gande som utvecklandet av Sveaborg förut-
sätter,

4) att svara för och ta initiativ till utveck-
landet av Sveaborg och förevisandet av Svea-
borg för allmänheten.

2 §
Förvaltningsnämnden för Sveaborg förval-

tar lägenheten Sveaborg som är belägen i
Tölö by i Helsingfors stad och har register-
nummer 6:3.

3 §
De byggnader, befästningar och anlägg-

ningar på Lilla Östersvartö som är i försvars-
maktens användning förvaltas av Senatfastig-
heter.

För skyddet av och tillsynen över Svea-
borg i dess egenskap av kulturhistoriskt min-
nesmärke svarar Museiverket.

4 §
Vid förvaltningsnämnden för Sveaborg

finns en direktörstjänst. Vid förvaltnings-
nämnden kan dessutom finnas en förvalt-
ningsdirektörstjänst, en restaureringsdirek-
törstjänst och andra ordinarie tjänster samt
personal i arbetsavtalsförhållande.

5 §
Undervisnings- och kulturministeriet utser

för tre år i sänder ordföranden och högst elva
andra medlemmar i direktionen för förvalt-
ningsnämnden för Sveaborg samt personliga
suppleanter för dem. I direktionen ska det
finnas företrädare för undervisnings- och kul-
turministeriet, försvarsministeriet, finansmi-
nisteriet, Museiverket, Brottspåföljdsmyndig-
heten, Senatfastigheter, Helsingfors stad,
Helsingfors kyrkliga samfällighet och invå-
narna på Sveaborg. Också direktören för för-
valtningsnämnden är medlem i direktionen
och dennes ställföreträdare är suppleant. Di-



rektionen väljer inom sig en vice ordförande
och till sekreterare en tjänsteman vid förvalt-
ningsnämnden för Sveaborg.

En representant för personalen vid förvalt-
ningsnämnden har närvaro- och yttranderätt
vid direktionens sammanträden. Direktionen
får dessutom ge tjänstemän vid förvaltnings-
nämnden närvaro- och yttranderätt.

Direktionen får tillsätta sektioner för be-
redning av ärenden. När en sektion tillsätts
väljer direktionen ordföranden i sektionen.
Sektionen väljer inom sig en vice ordförande
och till sekreterare en tjänsteman vid förvalt-
ningsnämnden.

6 §
Direktionen sammanträder på kallelse av

ordföranden eller vice ordföranden. Direktio-
nen och sektionerna är beslutföra då minst
hälften av medlemmarna, mötesordföranden
medräknad, är närvarande.

Ärendena avgörs med enkel röstmajoritet.
Faller rösterna lika, gäller som beslut den
mening som ordföranden har biträtt.

7 §
Direktionen har till uppgift
1) att leda och övervaka verksamheten vid

förvaltningsnämnden för Sveaborg,
2) att fastställa arbetsordningen för förvalt-

ningsnämnden,
3) att årligen hos undervisnings- och kul-

turministeriet göra en framställning med för-
slag till budget för förvaltningsnämnden samt
förslag till verksamhets- och ekonomiplan,

4) att göra framställningar om och ta initia-
tiv till utvecklande av Sveaborgs förvaltning,
skötsel och iståndsättning,

5) att handlägga och avgöra övriga ärenden
av stor bärvidd och betydelse samt övriga i
arbetsordningen nämnda ärenden.

8 §
Direktören har till uppgift att under led-

ning av förvaltningsnämnden för Sveaborg
1) leda, övervaka och utveckla förvalt-

ningsnämndens verksamhet,
2) sköta beredningen av ärenden som ska

föredras för direktionen och sköta verkstäl-
ligheten av direktionens beslut,

3) avgöra ärenden som ankommer på för-
valtningsnämnden, om de inte ska avgöras av

direktionen eller enligt arbetsordningen ska
avgöras av någon annan tjänsteman.

9 §
Direktören får i enskilda fall förbehålla sig

rätten att avgöra ett ärende som annars ska
avgöras av någon annan tjänsteman.

10 §
Behörighetsvillkor
1) för direktören är högre högskoleexa-

men, förtrogenhet med de uppgifter som hör
till tjänsten och i praktiken visad ledarför-
måga,

2) för restaureringsdirektören är vid uni-
versitet avlagd arkitektexamen eller diplom-
ingenjörsexamen, förtrogenhet med de upp-
gifter som hör till tjänsten och ledarförmåga,

3) för förvaltningsdirektören är lämplig
högre högskoleexamen, förtrogenhet med de
uppgifter som hör till tjänsten och ledarför-
måga,

4) för de övriga tjänstemännen är den ut-
bildning som tjänstens uppgiftsområde förut-
sätter.

11 §
Direktören utnämns av undervisnings- och

kulturministeriet tills vidare eller för en be-
stämd tid som är högst fem år.

De övriga i personalen utnämns eller an-
ställs av direktören.

12 §
Direktören beviljas tjänstledighet av un-

dervisnings- och kulturministeriet. Om direk-
tören ska beviljas tjänstledighet för högst en
månad som en tjänsteman har rätt till med
stöd av lag eller tjänstekollektivavtal, är det
dock direktionen som beviljar tjänsteledighe-
ten. Övriga tjänstemän beviljas tjänstledighet
av direktören.

13 §
Direktörens ställföreträdare utnämns av

undervisnings- och kulturministeriet.

14 §
I arbetsordningen meddelas närmare be-

stämmelser om handläggning och avgörande
av ärenden som ankommer på förvaltnings-
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nämnden för Sveaborg samt om underteck-
nande av expeditioner och övriga handlingar.

15 §
Undervisnings- och kulturministeriet fast-

ställer de arvoden som betalas till medlem-
marna i direktionen.

16 §
Förvaltningsnämnden för Sveaborg kärar

och svarar på statens vägnar samt bevakar vid

domstolar och andra myndigheter statens rätt
och fördel i ärenden som gäller besittningen,
förvaltningen, skötseln eller iståndsättningen
av Sveaborg, om inte något annat föreskrivs.

17 §
Denna förordning träder i kraft den 1 maj

2013.
Genom denna förordning upphävs statsrå-

dets förordning om förvaltningsnämnden för
Sveaborg (168/1989).

Helsingfors den 18 april 2013

Kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki

Regeringssekreterare Janina Lindqvist
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