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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att en ny lag om tjänstledighet för uppdrag som riksdags

man, lagtingsman eller medlem av landskapsstyrelsen stiftas. Förslaget innebär att rätten 

till tjänstledighet för riksdagsmanna-, lagtings- eller landskapsstyrelseuppdrag begränsas 

till längst fyra år. Vidare föreslås att tjänstemannalagen ändras så att riksdagsmannens rätt 

till tjänstledighet inte längre regleras i tjänstemannalagen. 

Lagförslaget resulterar i en jämlik ställning mellan landskaps- och kommunalt 

anställda och minskar skillnaden mellan offentligrättsligt anställdas och privaträttsligt 

anställdas rätt till tjänstledighet. 

Lagarna föreslås träda i kraft omedelbart. Lagarna föreslås tillämpas första gången 

efter första riksdagsmannaval, lagtingsval respektive val av medlemmar till landskapssty

relsen som inträffar efter det att lagen trätt i kraft. Genom lagen upphävs landskapslagen 

om tjänstledighet för uppdrag som landstingsman eller ledamot av landskapsstyrelsen. 
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MOTIVERING 

1. Bakgrund och behov av ändring, förslag till ändring 

År 1987 stiftades en lag, vilken gav landskapets anställda rätt till tjänstledighet för att 

handha lagtings- eller landskapsstyrelseuppdrag. Den som valts till lantråd omfattades 

dock inte, eftersom lantrådet då lagen stiftades inte var politiskt tillsatt. I och med den nya 

självstyrelselagen, vilken trädde i kraft den 1 januari 1993, överfördes behörigheten 

gällande arbetsaVtal till riket. Således kan landskapet inte längre genom lag reglera rätten 

till tjänstledighet för privaträttsligt anställda; Enligt 36 § tjänstemannalagen för landskapet 

Åland har också den som. väljs till riksdagsman rätt till tjänstledighet för den tid uppdraget 

varar. 

Rätten till tjänstledighet omfattar inte bara landskapets anställda, utan genom en 

bestämmelse i kommunallagen även kommunalt anställda. Dock medförde den nya 

kommunallagen, vilken trädde i kraft den 1 januari 1998, att rätten till tjänstledighet för att 

handha lagtingsuppdrag, landskapsstyrelseuppdrag eller uppdrag som riksdagsman 

begränsades till högst fyra år. 

Det har visat sig att en obegränsad rätt till tjänstledighet för lagtings- och landskaps

styrelseuppdrag har medfört att många av landskapets tjänster innehas av vikarier. Denna 

situation är inte önskvärd och landskapsstyrelsen anser därför att rätten till tjänstledighet 

för lagtings- eller landskapsstyrelseuppdrag bör inskränkas. Även rätten till tjänstledighet 

för den som valts till riksdagsman föreslås begränsas, eftersom alla typer av förtroendeupp

drag bör likställas. Dagens system medför även att landskapsanställda och kommunalt 

anställda gynnas jämfört med privat och statligt anställda i fråga om möjligheter att delta 

i politiken. Eftersom landskapet inte har behörighet att genom lagstiftning ge privat 

anställda och statligt anställda samma möjligheter till tjänstledighet som landskapsanställ

da och kommunalt anställda, föreslås att rätten till tjänstledighet begränsas. Landskapssty

relsens målsättning är dock att framöver försöka finna en bra lösning som gäller för alla 

samhällsgrupper. 

2. Förslagets innehåll 

2.1. Tjänstledighet för uppdrag som lagtingsledamot eller medlem av landskapsstyrelsen 

Landskapsstyrelsen föreslår att en ny lag om tjänstledighet för uppdrag som riksdags

man, lagtingsman eller medlem av landskapsstyrelsen stiftas. Förslaget innebär att rätten 

till tjänst~~dighet för riksdagsmanna-, lagtings- och landskapsstyrelseuppdrag begränsas till 

fyra år. Förslaget innebär inte ett totalt förbud mot att bevilja tjänstledighet för längre tid, 

· utan begränsar endast skyldigheten att bevilja tjänstledighet. Efter fyra år är det således 
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upp till arbetsgivaren att avgöra om fortsatt tjänstledighet för riksdagsmanna-, lagtings

och landskapsstyrelseuppdrag beviljas. 

I lagen ingår inte några bestämmelser om ersättare i landskapsstyrelsen eftersom det 

normalt inte längre finns ersättare i landskapsstyrelsen. 

I 1 § bestäms lagens tillämpningsområde. Det föreslås att. lagen inte skall gälla 

privaträttsligt anställda, eftersom landskapet sedan den nya självstyrelselagen trädde i kraft 

inte längre har behörighet i fråga om arbetsavtal. Dock har landskapsstyrelsen för avsikt att 

fortsättningsvis behandla tjänstemän och arbetstagare lika i denna fråga. Dessutom föreslås 

att rätten till tjänstledighet skall omfatta även den som väljs till lantråd, eftersom lantrådet 

numer~ är politiskt tillsatt. Ålands penningautomatförenings, Ålands radio och TV :s samt 

alarmcentralens personal omfattas inte av denna lag. Postens anställda föreslås inte 

omfattas, trots att posten är en del av landskapsförvaltningen. Orsaken till detta är att 

posten, som är ett affärsverk, fungerar fristående från landskapsstyrelsen. För postens 

anställda gäller andra regler än ffir landskapets tjänstemän i övrigt, t ex tillämpas tjänste

mannalagen påpostens anställda endast i den utsträckning det inte i.någon annan lag har 

bestämts annat. Postens styrelse förhandlar också själv fram sina kollektivavtal. 

I 2 § föreslås bestämmelser om rätten till tjänstledighet för handhavande av ett 

politiskt förtroendeuppdrag för personer som har en sådan tjänst att de bör vara helt 

tjänstlediga under den tid de handhar förtroendeuppdraget. 

I 3 § bestäms rätten till tjänstledighet för handhavade av politisktförtroendeuppdrag 

för övriga personer som är anställda inom landskapsförvaltningen, landskapsstyrelsen 

underlydande myndigheter eller vid lagtingets kansli. Dessa personer har rätt till tjänstle

dighet en~ast under lagtingets sarnmanträdesperioder om de :far ett lagtingsuppdrag. Rätten 

till tjänstledighet är även för denna grupp begränsad till fyra år. 

Bestämmelserna i 4 § motsvarar gällande lag. 

2. 2. Andring av tjänstemanna/agen 

Landskapsstyrelsen föreslår att 36 § tjänstemannalagen ändras så att bestämmelsen om 

rätt till tjänstledighet för den som väljs till riksdagsman slopas. Bestämmelsen föreslås i 

stället ingå i landskapslagen om rätt till tjänstledighet för uppdrag som riksdagsman, 

lagtingsledamot eller medlem av landskapsstyrelsen. 

3. Ikraftträdelsebestämmelser 

Lagarna föreslås träda i kraft omedelbart. Lagarna föreslås tillämpas första gången vid 

det riksdagsmannaval,· lagtingsval respektive val av medlem till landskapsstyrelsen som 

äger rum sedan lagen trätt i kraft. Alla föreslås ha rätt till tjänstledighet i enlighet med 

denna lags bestämmelser under fyraårsperioden närmast efter det att lagen trätt i kraft, 
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oberoende av om de tidigare varit tjänstlediga eller inte. 

4. Ärendets beredning 

Ärendet har beretts som tjänstemannauppdrag vid lagberedningen. Kommunala 

avtalsdelegationen, AKA VA-Åland r.f., TCÅ r.f., FOA-Å r.f. samt ÅTFC r.f. har beretts 

tillfälle att yttra sig Över forslaget. 

5. Förslagets verkningar 

Förslaget kan administrativt innebära en fördel för landskapsstyrelsen, eftersom 

antalet vikariat torde minska. Förslaget saknar ekonomiska verkningar för landskapet. 

Däremot innebär förslaget en nackdel för de tjänstemän som väljer att säga upp sig för att 

de vill fort§ättå handha ett riksdagsmanna-, lagtings- eller landskapsstyrelseuppdrag efter 

fyra år. Dock har den som innehaft ett lagtingsuppdrag och som har en pensionstid om 

minst sju år rätt till pension med stöd av annan lagstiftning, vilket minskar den ovan 

nämnda effekten. För att erhålla full pension krävs 15 års pensionstid. Samma pensionsreg

ler gäller även för den som innehaft ett landskapsstyrelseuppdrag. 

Förslaget saknar kända verkningar för jämställdheten och har inte heller några 

verkningar för miljön. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lagar. 
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Motivering 

LANDSKAP SLAG 
om tjänstledighet för uppdrag som riksdagsman, 

lagtingsledamot eller medlem av landskapsstyrelsen 

I enlighet med lagtingets beslut stadgas: 

L ·•. • • • . . 

Den som står i offentligrättsligt anställningsförhållande till landskapet och som valts 

till riksdagsman, lagtingsledamot eller medlem av landskapsstyrelsen har rätt till tjänstle

dighet enligt bestämmelserna i denna lag. 

Denna lag tillämpas inte på personer anställda inom landskapets affärsVy[k. 

2§ 

Den sorri är anställd vid lagtingets kansli, land;kapet Ålan.ds centrala ämbetsverk, 

lagberedningen; Ålands statistik- och utredningsb.yrå ell~r som är dh~f för en.annan än 

ovan nämnd enhet inbm landskapsförvaltningen och som väljs till ~ksdagsman, la~ingsle
damot eller medlem: av landskapsstyrelsen, har rätt till tjänstledighet under den tid 

. ' . 

uppdraget varar, dock längst fyra år. ' 

3.§ 

En annan än i 2 § riäinnd person som är anställd av landskapet eller en landskapssty-
. ' . 

relsen underlydande myndighet och som väljs till riksdagsman, lagtingsledamot eller 

medlem av landskapsstyrelsen, har rätt till tjänstledighet under en period om fyra år i den 

utsträckning som behövs för att handha uppdraget. 

4§ 

Rätten till tjänstledighet enligt 3 § gäller även en person i landskapets anställning som 

enligt bestämmelserna i 8 § 2 och 3 mom. lagtingsordningen inträder som ersättare för 

lagtingsledamot för viss tid. 

Den som valts till lagtingsledamot är, enligt vad landskapsstyrelsen närmare beslutar, 

skyldig att sköta de till anställningen hörande uppgifterna under högst 30 dagars tid, räknat 

från tidpunkten då uppdraget som lagtingsledamot tillträds. 

Anställs en lagtingsledamot av landskapet skall han eller hon åtnjuta tjänstledighet 

från anställningen enligt denna lag. 

En riksdagsman eller medlem av landskapsstyrelsen som utnämns till anställning som 

avses i denna lag skall frånträda sitt uppdrag senast när tjänsten tillträds, om i denna 

paragraf avsedd tjänstledighet inte utnyttjas eller tjänstledighet från anställningen annars 

inte beviljas. 
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5 § 

Dem1a lag träder i kraft omedelbart och tillämpas första gången efter det första 

riksdagsmannaval, lagtingsval respektive val av medlemmar till landskapsstyrelsen som 

förrättas sedan lagen trätt i kraft. 

Genom dennaJag upphävs landskapslagen den 6 augusti 1987 om tjänstledighet för 

uppdrag som landstingsman eller ledamot av landskapsstyrelsen (69/87). 

Den som med stöd av tidigare lagstiftning varit tjänstledig för sådant politiskt 

förtroendeuppdrag som avses i denna lag, har rätt till tjänstledighet för längst fyra år med 

stöd av denna lag. 

2) LANDSKAPSLAG 
om ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland . 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 36 § 1 och 3 mom. tjänstemannalagen den 6 

augusti 1987 för landskapet Åland (61/87) som följer: 

36 § 

Tjänsteman är ledig från sin tjänst medan han fullgör sin värnplikt. Tjänstemannen 

skall omedelbart efter det han inkallats att fullgöra värnplikt meddela landskapsstyrelsen 

därom. Landskapsstyrelsen skall härvid genom beslut konstatera att tjänstemannen under 

aentid hindret varar är tjänstledig från sin tjänst. 

-- Angående tjänstledighet för handhavande av uppdrag som riksdagsman, lagtingsleda

mot 'eller medlem av landskapsstyrelsen finns bestämmelser i , 1andskapslagen om 

tjänstledighet för uppdrag som riksdagsman, lagtingsledamot eller medlem av landskaps

styrelsen ( I ). 

Denna lag träder i kraft omedelbart och tillämpas första gången efter det första 

riksdagsmannaval som förrättas sedan lagen trätt i kraft. 

Marieharnn den 24 september 1998. 

Lantråd 

Föredragande ledamot 
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2) LANDSKAP SLAG 
om ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 36 § 1 och 3 mom. tjänstemannalagen den 6 

augusti 1987 för landskapet Åland (61/87) som följer: 

Gällande lydelse 

36 § 

Tjänsteman är ledig från sin tjänst 

medan han är riksdagsman eller medan 

han fullgör sin värnplikt. Tjänsteman 

skall omedelbart efter det han valts till 

riksdagsman eller inkallats att fullgöra 

värnplikt meddela landskapsstyrelsen 

därom. Landskapsstyrelsen skall härvid 

genom beslut konstatera att tjänsteman

nen under den tid hindret varar är tjänst

ledig från sin tjänst. 

Angående tjänstledighet under . 

handhavande av uppdrag som 

landstingsman ledamot av landskapssty

relsen eller riksdagsman finns bestäm

melser i landskapslagen om tjänstledighet 

för . uppdrag som landstingsman eller 

ledamot av landskapsstyrelsen (69/87). 

Föreslagen lydelse 

36 § 

Tjänsteman är ledig från sin tjänst 

medan han fullgör sin värnplikt. Tjänste

mannen skall omedelbart efter det han 

inkallats att fullgöra värnplikt meddela 

landskapsstyrelsen därom. Landskapssty

relsen skall härvid genom beslut konsta

tera att tjänstemannen under den tid hin

dret varar är tjänstledig från sin tjänst. 

Angående tjänstledighet för handha

vande av uppdrag som riksdagsman, 

lagtingsledamot eller medlem av 

landskapsstyrelsen finns bestämmelser 

i landskapslagen om tjänstledighet för 

uppdrag som riksdagsman, lagtingsle

damot eller medlem av landskapssty

relsen (I). 

Denna lag träder i kraft den och 

tillämpas första gången efter det första 

riksdagsmannaval som förrättas sedan 

lagen trätt i kraft. 


