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LANHSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNJNG 
till Landstinget med förslag till landskapslag om 

ändring av kommunallagen för landskapet Åland. 

I landstinget behandlas f.n. en fram1:tfillning från Republikens president till Ålands 

landsting om regeringens proposition til 1 riksdagen med anledning av den konvention 

nr 158 om uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ som antagits vid 

Internationella arbetskonferensen (1991·92 - Rep.pres. framst. nr 2). Avsikten med 

framställningen är att inhämta landsting.:;ts bifall till att en förordning utfärdas genom 

vilken konventionen sätts i kraft i landskapet. I ärendet har landstingets lagutskott 

lämnat sitt betänkande nr 16/1991-92. 
Landstingets lagutskott har i det ovan nämnda betänkandet bedömt att landstinget 

inte under nuvarande förhållanden kan ge sitt samtycke till att konventionen sätts i kraft 

i landskapet. Orsaken är enligt utskottet att uppsägningsskyddet för tjänstemännen inom 

den kommunala sektorn inte är ordnat på ett tillfredsställande sätt. Detta beror på att 

det i fråga om en del tjänstemän inte finns några bestämmelser härom i vare sig lag, 

tjänstestadga eller kollektivavtal. Utskottet förutsätter även att landskapsstyrelsen rättar 

till denna brist i brådskande ordning så ;1.tt det begärda bifallet kan lämnas. Bristen kan 

enligt utskottet rättas till antingen genom att kommunallagen ändras, varvid utskottet 

torde ha förutsatt att det är tillräckligt om tjänstestadgor görs obligatoriska, eller genom 

att de kommunala tjänstekollektivavtalen kompletteras med bestämmelser om uppsäg

ningstider och -grunder. 

Landskapsstyrelsen har med anledning av uttalandena i lagutskottets ovan nämnda 

betänkande tagit upp till behandling de frågor som aktualiseras i betänkandet. Härvid 

har landskapsstyrelsen inte tagit ställning till om det är ändamålsenligt eller inte att 

ifrågavarande konvention bringas i kraft i landskapet. Eftersom lagutskottet anvisar två 

alternativa tillvägagångssätt för att rätta till den av utskottet konstaterade bristen, har 

landskapsstyrelsen hört kommunala avtalsdelegationen om det finns några planer på att 

i tjänstekollektivavtal införa allmänt tillämpliga bestämmelser om uppsägningstider och 

-grunder för kommunala tjänstemän. Kommunala avtalsdelegationen har svarat att den 

liksom företrädarna för arbetstagarna eftersträvar en lösning där de aktuella frågorna, 

tillsammans med vissa andra frågor, skall regleras i tjänstestadgor i samtliga kommuner 

och kommunalförbund. För tiden 1 januari 1992 - 31 oktober 1993 har emellertid 

förhandlingsresultat uppnåtts om ett tjänstekollektivavtal om uppsägningstid och 

grunder för uppsägning av kommunala 1jänstemän. 

Då det, såsom ovan framhållits, inte är aktuellt att i tjänstekollektivavtalen perma

nent införa bestämmelser om uppsägning5grunder och -tider, föreslår landskapsstyrelsen 

att tjänstestadgor görs obligatoriska i samtliga kommuner och kommunalförbund. 

Eftersom inte enbart förekomsten av en tjänstestadga bör anses garantera att bestäm

melserna i !LO-konventionen är uppfyllda, har kravet på att stadgan skall finnas även 

kompletterats med en bestämmelse om att den skall uppfylla landskapets internationella 
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förpliktelser. På detta sätt bör landskapet kunna infria sina förpliktelser enligt kon

ventionen (Art 1), trots att beslutanderätten finns hos kommunerna. 

I 5 § kommunallagen nämns olika instruktioner och stadgor som kan finnas i 
kommunerna. Ingenting av det som uppräknas i paragrafen är obligatoriskt. Eftersom 

vissa av de slag av kommunala föreskrifter som uppräknas i paragrafen kan vara av 

större principiell betydelse för kommunerna än en tjänstestadga, har det av lagtekniska 

skäl bedömts vara mest ändamålsenligt att bestämmelsen om tjänstestadga i 5 § 2 mom. 

gällande lag bryts ut ur den paragrafen och i stället sätts in i en ny Sa §. I anslutning 

till den ändringen föreslås även lagens 54 § 1 mom. ändrat så att de däri ingående 

bestämmelserna anpassas till de ändrade förhållandena. 

De i den föreslagna Sa§ ingående bestämmelserna bör anses gälla även kommunal

förbund utan att det uttryckligen anges p.g.a. bestämmelserna i 94 § 1 mom. 

Kommunerna har inte givits tillfälle att yttra sig i ärendet. Orsaken härtill är 

ärendets speciella och brådskande natur" 

Landskapsstyrelsen föreslår att land5tinget antar följande lag. 

LANDSKAPS LAG 
om ändring av kommunallagen för landskapet Åland 

I enlighet med landstingets beslut 

upphävs 5 § 2 mom. kommunallagen den 19 februari 1980 för landskapet Åland 

(5/80), 

ändras 54 § 1 mom. samt 

fogas till lagen en ny 5a § som följ1~r: 

5a § 

Tjänstestadga 
För fastställandet av de rättigheter och skyldigheter som tillkommer kommuns 

tjänstemän skall fullmäktige anta tjänste:.;tadga. Tjänstemännen skall i stadgan medges 

de rättigheter och förmåner som anställda tillerkänts enligt internationella normer vilka 
gäller i landskapet. 

54 § 

Tjänstenzans ställning 
Angående regleringen av villkoren i tjänstemans anställningsförhållande finns 

bestämmelser i landskapslagen om tjän.stekollektivavtal (22/78). I tjänstestadga som 

avses i 5a § skall finnas bestämmelser åtminstone om anställande av tjänsteman, 

tjänstemans avgång, sättet för avgörande av tjänstemans yrkande på erläggande av 

löneförmån eller annan ersättning, jäv samt om disciplinär bestraffning. För tjänsteman 
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som anställts enligt särskilt avtal gäller de villkor som härvid överenskommits. 

Denna lag träder i kraft den 

Mariehamn den 25 februari 1992 

Lantråd Ragnar Erlandsson 

T. f. lagberedningschef Lars Karlsson 


