LAGUTSKOT TETS betänkande r

ff ~A.972-73

rned anledning av Ålands la11dskapsstyrelses

framställning till Ålands landsting med förslag till landskapslag om di~ciplinära åtgärder mot Ålands landskapsförvaltning underlydande tjfu1stemän.
Med anledning av ovannämnda frs111ställning 9 varöver Landstinget
inbegärt utskottets utlåtandei får utskottet9 som i ärendet hört
lagberedningsche fen Sune Carlsson? vördsarnt anföra följ an de~
Landskaps styrelsens tjänstemän under lyder det straffrättsliga
ansvar? som är reglerat i strafflagens 40 kap. Detta ansvar gäller
sarnl1ällets möjligheter att reagera mot sådana övergrepp eller brott
från tjän stemänx1ens sida, som drabbar allmänna och enskilda rättsintressen. Däremot saknas tillsvidare helt allmänna bestämmelser orn
discipliniir bestraffning av tjänstemän ino.u1 landskaps förval tn1ngen
i syfte att upprätthålla den inre discipline11 inom tjänstemannakåren,
Detta förhållande är icke anmärkningsvärt såtillvida att också
inom statsförvaltningen förekommer förval tningsområden, som sa1n1ar
bestäm:mels er 0111 de lindrigare disciplinstraffen. Endast avsättning
är i ril'\:et enhetligt reglerat för hela statsförvaltningen i den s.k.
tjänstemannalagen mr år 1926. Men såsom lo.r.idskapsstyrelsen
framhåller
,
salrnar landskapets motsvarighet till denna lag, landskapslagen den
31 maj 1929 angående utnämn in gsbrev för innehavare av landskapet
Ålands tjänster och fasta befattningar samt om deras rätt att kvarst,å
i. sin tjänst eller befattn1ng ävensom skyldighet att därifrån avgå
(7/29),på i framställningen anförda grunder ifrågavarande stadga:nden.
Utslcottet omfattar landskapsstyrelsens åsikt 9 att möjlighet till
ådömande av disciplinära straff borde finnas inom landskapsförvalt11i11ge11. Den all111änna principen för domsrätt i sådana fall är också 1
att den utnämnande myndigheten~ alltså i landskapsförvaltningen landskapsstyrels en 1 är den som dömer i dessa fo.11. I förordningen om
statsjärnvägarnas förvaltning (FFS 183/69) har ett modernare tänke~
sätt kormnit till uttryck i det att också arbetstagnrparten där är
representerad i det dömande organet. Då likväl landskapsstyrelsen
kan anses vara ett organ i i vilket olika sarD.hällsgrupper är representerade~ anser utskottet att domsrätt i dessa mål bör tillkomma landskapsstyrelsen som sådan.
I lagförslaget har intagits stadganden om den till tala,des hörande 9
i alla fall skriftligen men under vissa omständigheter också muntligen. Däremot sal{nas stadganden om 9 vilken tjänsteman som skall
fungera so111 11 åklagare 11 eller orn att landskapsstyrelsen skulle förordna viss tjänsteman att sköta denna funktion. Stadganden därom ingår
icke heller - av naturl a skäl - i landskapslagen om Ålands land-
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(42/71) eller i den aktuella framställningen med

skapsstyrelse
förslag ti 11 landskaps lag om 1 an dskapets centrala ämbetsverk ( fnnst.
nr 45 172). Då personalärendena i sistnänrnda framställning i överensstämmelse med_ den när~nda landskapslagen hänförts till kanSl.iavdelningens allmänna byrå 9 synes det utskottet l ämpligt att åklagarfunktionen
handhaves av kanslichef en . . Utsi.C ot tet .. avser att · införa ett t:J.ttl:'ycklig t
stadgan·ae härom i · n~4rbqa

·1agför sla15. .

.. --

-- ....... . ? .e .taljmotiver.tng,
1-.i:_I paragrafens__),__ _.~qrn ~-- ·definieras begrE?ppet tjänsteman. Utsk ottiet
a:ose~..-.attdef.1,_
nitio:i;:ien _bör kompletteras med ett uttryckli~t . q.pg.i,van ....
de att L1ed tj änsteman
.icke avses person 9 som står i arbetsavtalsför.
.
.. .
h å llande tilJ. landskapet? i synnerhet som sådana anställningsförhållanden torde bliva allt vanligare fram,d eles.
Li:. Utskottet har f ä st särskild uppmärksamhet vid att disc.iplinstraff __kunde komma. i frå~a också för olämp ligt uppförande utom tjäns ten. I motsvarande stadgande för länsstyrelse (F om länsstyrelse
§ 61 9 FFS 188/55) saknas uttrycket ·ni eller utom tjänsten" ehuru stadgandets ord ~~yde+se ger yid ha~d ~n? att olfun.p iigt uppförande µj:;qrn
tj äJ.1 sten kan anses vara av s å da? art 9 att disciplinstraff skall utdömas. Enligt utskottets mening bör dock kra~en på tjänstemans uppförande i tjänsten
stä llas avsevärt strä ng are än . p å hans uppförande
utom tjänsten. I det senare fallet torq.e d~sc~'P~instraff knappast
komma i fråga om icke det olämpliga uppförandet sket_~ .i sådant sammanhang? att det väckt allmä n uppm ä rk~8ll1het.
Avhållande frå n tjänsteutövning under viss tid medför i statsförvaltningen förlust av s am tliga löneförmåner under den tid straff e t
verkstä lles. Stadga ndet i 18 § landsk apslagen om avlöning i landskaps· ···
.
förvaltningen underlydande tj ä nste r och befa ttningar uti landskapet
Åland (17 /43) av ser dock innehå.liande . av avlöning endast i det fall
att t jänsteman a v domstol dömts till skiljande från tj änsteutövning 1
'
varför stadgan det borde kompletteras. Ben ärrrni.n ge n för detta discipl i n straff borde för övrigt konsekvent v a ra "skiljand e frå n t j ä nstutövning" för att skilja detta frå n förvaltningsrättsligt " avhålla nde
frå n tj ä nst H som har en annan i nnebörd och verk an (Avl.LL 1 9 § ) 9 ä ven
om rikets författningar icke i sin svenskspråki ga lyd.el se ·är koi.ise.:._
kventa i d etta avseende .
~ Enlig t . landsk apsstyrelsens förslag skulle disciplinärt förfarand e få inledas inom sex måna der ef t e r det om stä ndighet 9 som för anleder förfara nd e t 9 blivit k ä nd för land sl{apss tyrelsen. Utskottet
har ansett att denna preskripti ons tid för åtals r ä tten bör begiänsas
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-3till fyra. månader i överensstämmelse med motsvarande stadgande i
förordningen () 11'.i -- ~~ssj:;y:Pelse. .
. .- .. · ·
· ···-· - ·
·-·· · 6 ··§ ·. · Avhållande fr 1in:i. tjäust-~utövning kan e.nJ,igt detta stadg§f19-e
slr.e såväl '. på -- g:rund ~v ·att straf;frä ttslig . ra11nsalp1in~ . ;i..n:\.;etts ·som · på
grund av · att disciplinärt förfarande inlett~L. I fråga om ~isciplinärt
förfarande tQ~CJ.e .. detta fö:J:'~komma epqast . vid grövre iö+§l~els~:r, .. Utskottet ha+ ~sett .:i;:iödigt tillägga ordet "skäligen" fö:r; . att µn,Q.e+: -.:
stryka att en angivelse . för såq'3,n förse.e+S,e 'qqr hu p S,vi~;:i,ts i:2a.ri~olik.
I - d~t fal i . q.tt avhållande iCl\;e bö.r verkställas or.aedel bart, bör den
ti1i~al~de såvitt möjligt höras _ ipn§n ~e~lut om avhållande fattas.
7 §. Skiljande från ·tj8.nsteutövning såsom _d~scipJ).nstraff - kan
icke verk~tällas förrän beslutet vunnit laga kraft .- Däremot kart
avhållande fr.'ån tj ä nsteutövning
enligt 6 § verkställas oberoende
. .
av besvä r
på grund av åtgärdens natur. Utskottet har fö r eslagit
h ä rav påkallad ändring av stadgandet.
l1ed hänvj_sn in g till det ovan anförda _få:r, _ut.skottet. vördsamt fö;r~ sl å
'

att J_ia nd§.tinget niät:t.e antaga lagfö rsla-

,; get uJf:d . fö:t-j~g1d,
.e. ·"ärnifi!lg §;i:'.~ -~

1

.

•.

.

~

§.

M;ed,. ~j ä:n~t ernan avse~ i
Q.~nria lag lap j!j.skap s:fö:r;v.p].tning e:q ung er:J.yd ande innehavare av tjänst med full makt? innehavare av fast befat t ning , innehavare av extraordinarie befattn:j..ng samt tillfällig funk tion ä r. Såsom tjänsteman anses icke den 9 som står i. arbetsavtalsförhållande till landskapsförvaltningen.
Denna lag-- - - (2 rnom. ) - - - 2 §,

disciplinära åtgärder.

För fel eller förse e lse i tj ä nst eller befattnin g sant för uppf örande i eller utom tjänsten 9 so m med h ä nsyn till tj änstestä llning
eller tjänsteplikt icke är lämpligt 1 kan tjänste ruan av landskapssty r e lsen i disciplinär väg bestra ffas med
1) varning;
2) bö ter; el ler
3 ) skiljeillde frå n tjänst e utövning under h ögst tre må naders tid.

4 §.
Ha r disciplin ä rt f ö rf a r a nde, varom stadgas i denna lag, icke
in letts inm:n f yra månader efter det o mständi ghet 1 som kunnat därtill
föranleda , b lev för landskapsstyrelsen k ä nd 9 har möjligheten till
dess inledande förfallit.

6

§.

Åtal a s tj ä nste man vid allmä n do mstol eller har disciplinärt för -

9

- 4farande mot honom inletts eller är han såsom skäligen misstänkt
för brott under rannsakning 9 kan han av landskapsstyrelsen avhål las
från tjänsteutövning till dess utslag i saken givits.
I 1 mora. nänint be.s lut skall skriftligen meddelas tjänstemannen .

7 §.
Angående besvä r ----(1 mÖm. ) --:-- l än sstyrelsens beslut .
Beslut 9 som gäller tjänsteiilan~ ~;· avhållande från tjänsteutövning
enligt 6 §går oaktat anfört besvär ornedelbar-t i verkställighet.

Mariehamn, den 15

'a.e::~:~ ~1~2.
På l a.gutskot tets vägnar:

Z:-,
~

Erik Rask
ordförande

pekreterare .
v'

Närvarande i utskottet: ordförand en Rask 9 viceordförand en Dahl man
samt ledamöt.erna Sundblom, Olof M. Jansson och Widernan.
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