1991~g2

Lt - Rep,pres. framst.nr 2 - Lu

... .~

LAGUTSKOTTETS BETÅNKANDE
nr 16/1991-92 med alliedning av
republikens presidents framställning till
Ålands landsting om regeringens
proposition
till ribdagen
.. med· anledning
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av .·4en · korvention 1 nr 158 om
uppsägning av anställningsavtal på
arbetsgivare~s initiativ som antagits vid
.Internationella· iibetskoiiferensen.
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Landstinget har den 16 december 1991 inbegärt fä~~tskotl~t~. yttrande·. över
fram;t:ällnirigen. Utskottet, som hört t.f. lagberedningschefen ~s Karlsson, lfuisrådet
Pehr KarlstrÖm och avtalssekreteraren Laila S. Flink från Ålands kommunala
avtalsdelegation, får härmed anföra följande.
I presidentens framställning föreslås att landstinget ger sitt bifall till att en förordning
utfärdas genom vilken den i framställningen berörda konventionen sätts. i kraft också i
landskapet Åland. I konventionen regleras bl.a. de grunder söm berättigar arbetsgivare
att säga upp arbetsförhållande och förfarandet vid uppsägning. Konve~tionen ingicks år
1982 och behandlades följande år i riksdagen, so~ en;iellertid inte då ansåg det möjligt
för Finland att ratificera konventione!1 eftersom bestämmelserna om statstjäns.temännens
och de kommunalt anställdas rätt att. kVarstå i tjänst inte i alla avseel)de~' vid den tiden
motsvarade konventionens bestäm~elser. Rikslagstiftningen har i des8a..avseenden senare
ändrats och riksdagen har nu biträtt konventionen.
Konventionen är enligt dess artikel 2 stycke 1 tillämplig på alla arbetsmarknadens
områden .~h '~la arbetstagare~ .. Den berör således såväl privaträttsligt anställda som
tjänstem~'.iri~ip olikå. sektorer.' ··. •·
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Landstinget har enligt 13 § 1 moin. 6 punkten lagstiftningsbehörighet i fråga om
arbetsavtal. Inom detta område har landstinget antagit en blankettlag,' la:ndskapslagen
angående tillämpning i landskapet Åland av .vissa riksförfattningar rörande arbetsavtal
(22/85). Enligt lagen skall rikslagstiftningen om arbetsavtal och om förfarandet vid
uppsägning vid arbetsavtal tillämpas i landskapet. Denna lagstiftning uppfyller de krav
rörande uppsägningsskyddet som uppställs i ~onventionen, vilket närmare berörs i den
till presidentens
framställning anslutna propo~itionen .
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AnställningsfÖrhAflandena för landskapets tjänstemän regleras i tjänstemannalagen för
landskapet Åland (61/87), I lagen ingät: ett. ski!t kapitel om uppsägning. av
tjänsteförhållande. Bestämrnelserpa kaphl~t..fyller,enl.igt utskottets bedömning de krav
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konventionen uppställer.
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Inom den kommunala sektorn fin.ns vis~a;bff§.µimmyiser;,angående tjänstemännens ställning
i kommunallagen för landskapet Åland (5/80). Enligt 5§ 2 mom. kan tjänstestadga antas
för att fastställa de rättigheter och skyldigheter som tillkommer kommuns tjänsteman.
Enligt 54 § 1 mom. hänvisas ·angående regleringen av villkoren i tjänstemans
anställningsförhållande till bestämmelserna i landskapslagen om tjänstekollektivavtal
(22/78)• Härutöver kan i tjänstestadga intas bestämmelser om bl.a. anställande av
tjänsteman och om tjänstemans avgång. Tjänstestadgan är således inte i de åländska
kommunerna och kommunalförbunden en obligatorisk stadga som fallet är i riket. Enligt
vad :utskottet erfarit saknas tjänstestadga i ett flertal åländska kommuner och
kommunalförbund. I fråga om tjänstemännen i dessa kommuner och kommunalförbund
finns således inte några i lag angivna eller av kommunens organ beslutade bestämmelser
om uppsägningsskydd. I tjänstekollektivavtal kan intas bestämmelser om uppsägningstid
och grunderna för uppsägning men;enligt vad utskottet erfarit före~ommer sådana
bestämmelser· ,. endast i de "i1~@stekollektivavtal som är .ingångna inom
undervisningssektorn. '
Enligt utskottets åsikt är avsaknaden av bestämmelser om uppsägningsskydd för
tjänsiemännen inom iden. kommunala sektorn. på· Åland formellt en sådan omständi_ghet
som~edför att det i presidentens framställning begärda samtycket inte kan ges~
. . Utskottet
.
förutsätter därför att landskaps.styrelsen i brådskande ordning rättar till d~nJ:?.a brist genom
en ändring. av ·komm.uq.,allagen. Alternativt kan parterna på ... den_ kommunala
arbetsmarknaden välja,.attJösaJrågan genom att de komtDi~nala tjät;i~tekoll~ktiv~vtalen
kompletteras med.· bestämmels~r om uppsägningstider och- grund~~ för·: uppsägning.
Genom ·sådana .åtgärderc,skulle l~dsting~ts satntycke till konven~ipl,lenrb).i,möjligt..,.
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet .
Landsting~~

in.te ger sitt bifall till att
,._. ~n Jörordni,ng 1;,utfärdas genom vilken
konventio~yn/,&ätts i .kraft i landslqlpet
Åland.
att

Mariebamn den J4janua,ri 1992 ...
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·. Pår lagutskottets vägnar: .
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. Sqn@· Eriksson
ordförande
c;

; .. ·Lars IngmarJqlian~n:
sekreterare
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Närv~ande-

-,vid utskottets., 3,iygQral).QC .behand}j,ng: ordförai:tden r.S~ne ~E;:dk;sson,
viceordföranden:Bundback, ledawQtem~·Jsaks~9n1• qch Christer Jan~son ·. samtersättaren
Roger Jansson.
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