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Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Genom beslut den 12 oktober 1989 bemyndigade regeringen chefen för
Civildepartementet tillkalla särskild utredare medatt uppdrag överatten se
lagstiftningen offentlig anställning och besluta sakkunniga,attom om

sekreterare och biträdeexperter, åt utredaren.annat
Med stöd bemyndigandet förordnade departementschefen den 21av

november 1989 förre generaldirektören Börje Hârdefelt särskildsom
utredare.

sakkunnigaSom förordnades fr.o.m. den december12 1989 hovrättsas-
Hans Blyme, departementsrâdet Bo Malmqvist, kanslirådet Nilssessom

Rekke, förhandlingsdirektören Jan Risshytt, departementssekreteraren Sten
Spångberg och direktören Staffan Synnerström.

Till förordnades fr.o.m. den februariexperter 1 hovråttsrådet1990 Olof
Bremberg fr.o.m. den april1 1990 byråchefernasamt Kristina Boutz och
Göran Persson hyresrådet Urban Engström.samt

Till sekreterare utredaren förordnades fr.o.m. den december1 1989
rådmannen Eskil Hinn. Som biträdande sekreterare förordnades fr.o.m.
den 14 maj 1990 den 26 april 1992 hovrättsassessomt.o.m. Sten
Ljunggren och fr.o.m. den 18 1991 jur.kand. Ekström.Annamars

Utredningen har antagit LOA-utredningen C 198907.namnet
I 1991 överlämnades delbetänkandet SOU 199129 Periodiskamars

hälsoundersökningari vissa statliga, kommunala och landstingskommunala
anställningar.

Den 31 oktober 1991 beslutade regeringen tidigare lämnade be-att
myndiganden för chefen för Civildepartementet vad gäller LOA-ut-
redningen fr.o.m. den december1 1991 i stället skulle gälla chefen för
Finansdepartementet.

Härmed överlämnas utredningens huvudbetänkande SOU 199260
Enklare regler för statsanställda. Betänkandet innehåller förslag till en
förenklad arbetsrättslig reglering för statsanställda. Bl.a. föreslås att en ny
lag offentlig anställning skall ersätta den nuvarande lagen från 1976.om
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i betänkandet, detanvända vi-formen ävenhar valtUtredningen att om
uppfattningar.funnits olikavissa punkterpå

augustiStockholm i 1992

HárdefeltBörje

Eskil Hinn

Anna Ekström
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Sammanfattning

Vi befinner i omdaningsskede inom den statliga sektorn. Samtidigtettoss
vi har sedan länge reglera frågor statligarörattsom en vana som an-

ställningar lagar och förordningar, finns det stark ambitiongenom nu en
detså långt är möjligt och lämpligt statliga anställningsför-att anpassa

hållanden till de allmänna reglerna arbetsmarknaden.på
I lagen offentlig1976600 anställning finnsLOA särskildaom

bestämmelser för arbetstagare inom den offentliga sektorn. Flertalet av
bestämmelserna gäller dock bara för arbetstagare inom den statliga delen

arbetsmarknaden. LOAs regler har sina långt tillbakai tiden ochrötterav
bygger på tanken det reglerarär anställningsförhållandenaatt staten som
för de anställda.

Författningstekniskt kan LOA påbyggnad och i vissases som en
avseenden undantagsreglering till den arbetsrättsliga lagstiftningsom en

gäller för hela arbetsmarknaden. allmännaDen arbetsrättsliga lagstift-som
ningen, bl.a. lagen 198280 anställningsskydd byggerLAS, iom

till LOA på civilrättsligt synsätt.motsats ett rent
Strävandena undvika onödiga skillnader mellan privat och offentligatt

anställning aktualiserar frågan det överhuvudtaget finnasmåsteom en
särskild offentligråttslig reglering de statsanställdas anställningsñr-av
hållanden. Vi vissa sådana offentligrättsliga regler behövs föratt attanser
skydda medborgarnas krav demokratisk styrning, insyn och rättssäker-
het och offentliga uppgifterpå fullgörs riktigtpå sätt. Till detatt ett
kommer regeringsformen RF förutsätter reglering frågorvissaatt en av
rörande de statsanställda. gäller frågorDet bl.a. kan hänföras till 11som
kap. 10 RF grundläggande§ bestämmelser statstjänstemännensom om
rättsställning.

Man kan emellertid med fördel begränsa statligaavsevärt den särregle-
ring finns idag. Onödiga avvikelser i förhållande till reglerna påsom
arbetsmarknaden i övrigt kan slopas och antal detaljregler kanett stort

Viutmönstras. har det lämpligast samla de regler böransett att som vara
kvar i några helt ñrfattningar. Vi föreslår bl.a. blirLOAnya en ny som
den författningencentrala i sammanhanget. nuvarande ñnnsI LOA ett
hundratal paragrafer. förslagVårt till innehållerLOA paragrafer.37en ny
Till LOA anknyter anstållningsförordning i vilkenAF antaletnya en ny
paragrafer halveratshar i förhållande till nuvarande Vi föreslårAF. vidare

särskild lag och särskild förordning fullmaktsanställning.en en om



199260SOU12

möjligheterdet skapas bättreförslag innebärVåra attsammantaget att
offentligaoch förändra denåtgärder effektiviserapersonalpolitiskagenom

myndig-och mellansåväl inomPersonalrörligheten underlättas,sektorn.
övrigaarbetsmarknaden och destatliga delenmellan denheterna avsom

blir stödoffentligrâttsliga regleringenarbetsmarknadssektorema. Den ett
strukturförändringar.hinder Dethittills ibland,för, och inte ett motsom

förut-till de olikakan smidigarepersonaladrninistrativa arbetet anpassas
myndighetensberoende bl.a.finns varje arbetsplats, påsättningar påsom

inriktning.verksamhetens Dekonkurrenssituation ellerstorlek, nya
överblicka och tillämpa.blir också lättarereglerna att

betydelse ñrdelfrågor olikaförslag berör skildamångaVåra av
till fördel fördel förslag kanarbetsmarknadens En sägasparter. vara

dock olämpligtñr arbetsgivarna. Det äroch andraarbetstagarna att
självständigt utifrån de särskildaförslag i varje delfrågabedöma våra

finnas. förslag måsteeller arbetsgivarintressen kan Våraarbetstagar- som
vill, och de olikasåhelhet,i stället ett system manomses som en

funktion i helheten.därför bedömas utifrån derasdelförslagen bör
iför de viktigaste nyheternaföljande redogör vi kortfattatdetI

förslagen.

för lagstiftningenTillämpningsområdet den nya

användas förreglerad anställning bör inte längrestatligtBegreppet att
stället bör de delar dentillämpningsområdets Ibestämma gränser.yttre av

för uttryckligen iverksamheten reglerna gälleroffentliga anges nyasom
för arbetstagare hos riksdagen,lagen föreslås gälla enbartLOA. Den

under regering-myndigheter hos myndigheteroch deraskyrkomötet samt
förbli statliga myndig-hos de affärsverk kommerArbetstagare attsomen.

bestämmelserna.hittills omfattas de aktuella Debör liksomheter av
vad enligt deuppräknats i föregåendearbetstagare det motsvarar somsom

hosbestämmelserna med uttrycket arbetstagarenuvarande staten.avses
gälladen lagen liksom nuvarande LOA ävenbörDärutöver nya --

för kommunaltde allmänna försäkringskassomaanställda hos samt
främst reglerna arbetskonflikter.anställda när det gäller om

Tjänster

Arbetstagarnasgrund för lagstiftningen slopas.Tjänstebegreppet som
får med ledning den allmänna arbetsrättensarbetsskyldighet bestämmas av

gammalt har gällt förmed beaktande vad sedanregler och stats-av som
lagstiftningen.kommunaltjänstemän. Ordet tjänst utmönstrasoch ur

därför slopas.med inrättande tjänster kanSystemet av



SOU 199260 13

Vikariat

Reglerna vikariat i LOA och AF slopas. I övrigt föreslås ingaom
författningsförändringar.

ledigaInformation anställningarom

Reglerna ledigkungörande eller information lediga anställningarom av om
förenklas. bör i principDet uppgift för anställningsmyndighetenvara en

bestämma hur information skall lämnas lediga anställningar.att om

Särreglerna hur statliga anställningar upphörom

mängd specialbestämmelserEn hur statliga anställningar upphör slopasom
till förmån för vad gäller enligt den allmänna arbetsrätten. Vissa be-som
stämmelser bör dock gälla också i fortsättningen för dem är anställdasom

fullmakt.med Dessa bestämmelser förs till lagenöver den nya om
fullmaktsanställning.

i disponibilitet,Försättande försättande tjänstgöring, partiellur
tjänstebefrielse tjänstutövandesamt av annan

försättandeRegeln i disponibilitet förs tillöver den lagen, ochom nya
regler förfarandet in i den lagen. Någon uttrycklig lagregeltasom nya om
försättande tjänstgöring föreslås inte. Inte heller i övrigt föreslår viur

särskild regelnågon arbetsgivaren arbetstagare,rätt avstängaattsom ger
reglerna avstängning i får tillräckliga.LAS Reglernautan om anses om

partiell tjänstebefrielse och utövande tjänst förs inte till denöverav annan
lagstiftningen.nya

Avgångsskyldighet, avstängning och läkarundersökning på grund av
sjukdom

Inga särskilda regler avgångsskyldighet, tvångvis läkarundersökningom
eller avstängning grund sjukdom förs in ipå LOA. För demav nya som
år anställda med fullmakt behövs dock fortsättningen.sådana regler iäven
Det nuvarande regelkomplexet för denna förs därför oförändrat övergrupp
till föreslagna fullmaktsanställningslagen.den

iArbetstagare verksledande jämförlig ställningeller därmed

Anställningsskyddet för arbetstagare i verksledande eller därmed jämförlig
ställning bör i fortsättningen regleras den övrigapå sätt påsamma som
arbetsmarknaden. Bestämmelserna verksledare i och försLOA AFom
därför inte till den lagstiftningen.över nya
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Turordningen vid uppsägning på grund arbetsbristav

Bestämmelserna i kap.8 LOA turordning vid uppsägning grundpåom av
arbetsbrist förs inte tillöver LOA. Det innebär bl.a. hithörandeattnya
frågor kommer författningsreglerade enbart i DärmedLAS.att vara
kommer lagregler gälla för hela arbetsmarknaden.attsamma

Företrädesrätten till återanställning

Bestämmelserna i 9 kap. företrädesrättLOA till återanställning försom
inte över till LOA. Förslaget ändrar inte de materiella förut-nya
sättningarna för återanställningsrätten den statligapå delen arbets-av
marknaden. Dessa förutsättningar liksom hittills i regeringsformenanges
och LAS.

Avskedande

Avskedandeinstituteti försLOA inte tillöver LOA. Bestämmelsen inya
första18 § stycket LAS avskedande bör i stället gälla detäven påom

statliga området. Utfommingen den regeln bör dock ändras.av
Övriga bestämmelser i LAS avskedande bör gälla också för denom

statliga sektorn. Det innebär bl.a. det införs rätt till allmänt skade-att en
stånd för bedömningsfel och rätt till skadestånd enligt 39 § LAS.en
Statens fåransvarsnämnd i fortsättningen också besluta iuppsägningom
vissa fall.

Arbetskonflikter

De nuvarande reglerna i 3 kap. förs i oförändradeLOA sak tillöver nya
LOA.

Anställningsmyndighet, behörighetsvillkor befordringsgrunderoch

De nuvarande bestämmelserna i 4 kap. 2 och 3 §§ LOA behörig-om
4hetsvillkor och befordringsgrunder förs i princip oförändrade tillöver nya

LOA. Bestämmelsen i kap.4 § beslutande vidl tjänstetillsâtt-om organ
ning har däremot sakna självständig betydelse och bör därföransetts
slopas.

Bisysslor, förmåner förenats tjänstenmed skyldighetoch attsom
fondpappersinnehavanmäla

Den nuvarande bestämmelsen i 6 kap. § LOA förtroendeskadligal om
bisysslor förs i sak oförändrad tillöver LOA. Bestämmelsen i 2 §nya om
tillstånd vissa förmåner förenats med tjänsten och upplys-att ta emot som
ningen i skyldighet3 § enligt insiderlagen anmäla fondpappersinne-attom
hav har däremot obehövliga och slopas därför.ansetts
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Anställningsfonnen fullmakt

Anställningsformen fullmakt behålls, bör i framtiden användasmen
uteslutande för ordinarie domare, högre åklagare justitiekanslem.och De
särskilda reglerna fullmaktsanställning sammanföra till särskild lagom en

fullmaktsanstâllning. dennaI regleras anställningens upphörande,om av-
stängning, läkarundersökning och tjänstgöringsskyldighet m.m.

Disciplinansvar

Bestämmelserna disciplinansvar förs tillöver LOA. Vissa mindreom nya
ändringar föreslås, bl.a. detnär gäller grunderna för bedömningen av
frågan försummelse är ringa eller inte. Dessutomattom en anse som
föreslås vissa ändringar i reglerna förfarandet.om

Skyldigheten anmäla brott till åtalatt

Skyldigheten enligt kap.12 § LOAl anmäla brott till åtal begränsas.att
Bestämmelsen i 12 kap. 2 § LOA undantag från anmälningsskyldig-om
heten förs inte tillöver den lagen.nya

Ikraftträdande

De reglerna föreslås träda i kraft den juli1 1993.nya
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Författningsförslag

Förslag till
Lag offentlig anställningom

Härigenom föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde och ändamål

1 § Utöver vad gäller enligt den allmänna arbetsrättsliga lagstift-som
ningen, finns i denna lag bestämmelser för arbetstagare hos de statliga
myndigheterna, de allmänna försäkringskassoma, riksdagen och kyrkomö-
tet.

Lagen syftar till främja det allmännas verksamhet kan bedrivasatt att
författningsenligt, effektivt och i övrigt ändamålsenligt med hänsyn till de
särskilda krav ställs den.pâsom

§ Följande2 bestämmelser i lagen gäller också arbetstagare hos kommu-
landsting, kommunalförbund, församlingar och kyrkliga samfällig-ner,

heter
19 25 §§ arbetskonflikter,om-
37 första§ stycket vissa undantag från lagen 1976580 medbe-om om

stämmande i arbetslivet.

Förfarandet inför anställning

3 § En myndighet anställa skallnågon på lämpligt sättattsom avser
informera de intresseradeär anställningen kanatt anmäla detom som av
till myndigheten.

Regeringen får föreskriva eller för särskilda fall besluta undantagom
från denna paragraf.
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vid anställningBedömningsgnmder

grunder,endast vid sakligaavseende fästasanställning skallVid4 §
främst, detskall beaktasskicklighet. Skicklighetenförtjänst ochsåsom om

förinte finns särskilda skäl något annat.

behörighetsvillkorSvenskt medborgarskap som

följer regerings-medborgarskapsvenskt5 de krav på§ Utöver avsom
anställninghafår endast svenska medborgarelagformen eller någon arman

polis.åklagare ellermilitär,som

fall beslutaför särskildaföreskriva ellerRegeringen får i övrigt6 § att
medborgare får haendast svenska

utrikesförvaltningen,regeringskanslietinom elleranställning
myndighetsutövningförenad medstatlig anställning kan2. varasom

tillellerförhållandet till andrahandläggning frågor vilka röreller staterav
organisationer,mellanfolkliga

förhållandenmedföra kännedomanställning kanstatlig3. somomsom
ellerför andra viktiga, allmännaför landets säkerhet ellerbetydelseär av

ekonomiska intressen.enskilda
intedenna paragraf gällerregeringen har enligtbefogenheterDe som

deras myndigheter.riksdagen och kyrkomötetarbetstagare hos samt

Bisysslor

ellerha anställning eller uppdrag utövaarbetstagare får inte7 § En
arbets-ellerverksamhet kan rubba förtroendet för hans någon annansom

myndighetens anseende.opartiskhet i arbetet eller skadatagares

Disciplinansvar

Ijärxsteförseelre

sinaoaktsamhet åsidosätteruppsåtligen eller8 § En arbetstagare, avsom
tjänsteförseel-skyldigheter anställningen, får åläggas disciplinpåföljd föri

samtliga omständigheterinte förseelsen med hänsyn till är att ansese, om
ringa.som

deltagande i strejk ellerDisciplinpåföljd får inte åläggas förnågon en
i därmed jämförlig stridsåtgärd.en
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Disciplinpâföüder

9 § Disciplinpåföljder är varning och löneavdrag. En arbetstagare får inte
samtidigt åläggas flera disciplinpåföljder. Löneavdrag får göras för högst
trettio dagar.

10 § Genom kollektivavtal får avvikelser göras från föreskrifterna i 9
En bestämmelse i sådant kollektivavtal fårett tillämpas också när det

gäller arbetstagare inte år medlemmar i den avtalsslutande arbets-som
tagarorganisationen, de sysselsätts i arbete med avtalet.om som avses

Skriftlig underrättelse till arbetstagaren

ll § Disciplinpáföljd får åläggas arbetstagare endast han inom tvåen om
år från förseelsen skriftlig underrättelse fått del vadgenom en av som
anförs honom.mot

Arbetstagarens få utredningenrätt kompletteradatt

12 § Utredningen i disciplinärendet skall kompletteras, arbetstagarenom
begär det och det inte är uppenbart kompletteringen saknar betydelse.att

Hinder disciplinärt förfarandemot

13 § Har åtgärd vidtagits för åtal skall väckasatt arbetstagare,en mot en
får myndigheten inte inleda eller fortsätta disciplinårt förfarande iett fråga

den förseelse med åtgärden.om som avses
Om den ifrågasatta förseelsen har prövats i straffrättslig ordning, får ett

disciplinärt förfarande inledas eller fortsättas endast förseelsen vidom
prövningen inte utgöra något brott.ansetts

14 Disciplinpåföljd§ får inte åläggas arbetstagaren sedan anställningen
hos myndigheten har upphört eller uppsägning har ägt rum.

Skadestånd

15 § Bestämmelserna skadestånd i 38, 41 och 42 lagen§§ 198280om
anställningsskydd skall tillämpas, myndighetom i ärendeettom en om

disciplinansvar bryter ll 14 §§ eller föreskriftermot beslutandemot om-
eller omröstning.organ om

Beträffande avvikelser i kollektivavtal från vad sägs i 41 § lagensom
anställningsskydd tillämpas 2 § andra stycketom lag.samma
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beslutVerkställighet av

får inteenligt §disciplinpåföljd 8löneavdragbeslut16 Ett§ somom
hartill talaneller rättenslutligtbeslutet har prövatsförränverkställas

förlorats.

arbetstagareUndantag för vissa

gäller inteBestämmelserna i 8 14 §§17 § -
enligt lagen 1986644disciplinpåföljdkan åläggasdem omsom

denomfattasförseelserfördisciplinförseelser krigsmån, avsomm.m.av ,
lagen,

underyrkesutövning ståri sinsjukvårdspersonalochhälso-2. som
yrkesutövningförseelser i dennaför sådanatillsyn,Socialstyrelsens som

ansvarsnämnd,sjukvårdensHälso- ochskall prövas av
jordbruksverks tillsyn,under Statensveterinärer, står3. omsom

veterinäryrket.i utövningenförseelsen har skett av

Åtalsanmälan

brottanställning ha begåtti sinmissünkt förskäligenDen är18 § attsom
misstankentill åtal,skall anmälasföreskrivetför vilket fängelse är om

avser
brottsbalken,enligt 20 kap. 3 §§brott 1 -

påföljd änföranleda någondet kanbrott,2. antasannat annanom
böter.

Arbetskonflikter

stridsåtgärdervidtainskränkningar i rätten att

nödvändigteller årmyndighetsutövningbestår iarbete19 § I somsom
endast ividtasstridsåtgärdermyndighetsutövning fårgenomföraför att

nyanställ-övertid ellerarbetalockout, strejk,form vägran attav
ningsblockad.

ängrundvidtas någotfår stridsåtgärder inte påsådant arbeteI annatav
omfattasarbetsgivare och de arbetstagareförhållandet mellan avsom

denna lag.
Även syftestridsåtgärder ii första stycket äri arbete sägsänannat som

förhållanden otillåtna.inhemska politiskapåverkaatt

enligttillåtenstridsåtgärdviss ärdet uppkommer tvist20 § Om om en
slutligt.har avgjortsförrän tvistenfår åtgärden inte vidtasdenna lag,
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Deltagande stridsåtgärderi

endast efter beslut dendelta i stridsåtgärdArbetstagare får21 § aven
stridsåtgärden.har anordnatarbetstagarorganisation som

arbetstagarorganisation får inte anordna eller på något sätt22 § En annat
eller En sådanotillåtna enligt 19 20föranleda stridsåtgärder ärsom

heller understöd eller på något sättorganisation får inte annatgenom
stridsåtgärder.medverka vid otillåtna

arbetstagarorganisation tänker inledatillhörarbetstagareOm som enen
arbetstagarorganisationeninlett otillåten stridsåtgärd, äreller har en

för den upphör.hindra åtgärden eller verkaskyldig söka attatt

Överläggningsskyldighet

arbetstagarorganisation har inletttillhörarbetstagare23 § Om som enen
arbetstagarorgani-skall arbetsgivaren ochstridsåtgärd i strid 21moten

anledning stridsåtgärdenomedelbart överläggning medsationen ta avupp
verka för denna upphör.och attgemensamt

det finnsarbetstagarorganisationen,stycket gäller den lokalaFörsta om
kollektivav-inte har bestämts iorganisation och någotsådan annatomen

tal.

Skadestånd

eller eller arbets-arbetsgivaren bryter 20 23 §24 § Om 19,mot om
ellerskall arbetsgivarentagarorganisationen bryter 22 eller 23mot

grunder i 54,uppkommen skada enligt deorganisationen ersätta som anges
medbestämmande i arbetslivet,och lagen 197658055, 60 61 §§ om

kollektivavtal inte har åsidosattsförpliktelse till följdäven någon avom
ellergäller arbetstagare bryter 19, 20 21Detsamma mot omsom

följerinte 25något annat av

enstridsåtgärdinlett orsakat25 arbetstagarorganisationen eller§ Har som
förfår åläggas skadeståndotillåten enligt eller arbetstagareär 19 20 en

finns synnerliga skäl för det.sitt deltagande i åtgärden endast detom

disponibilitetFörsättande i

polisväsendet eller utrikesför-vid försvarsmakten,arbetstagare26 § En
nödvändigtförsättas i disponibilitet, det med hänsynvaltningen får ärom

till bästa.landets
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27 § Ett beslut försättande i disponibilitet gäller omedelbart.om
I tvist beslut försättande i disponibilitet fårett domstolen fören om om

tiden intill dess lagakraftägande dom eller beslut föreligger bestämma att
beslutet tills vidare inte skall gälla.

Statens ansvarsnämnd

28 § Statens ansvarsnämnd beslutar frågori disciplinansvar,om om
åtalsanmälan, uppsägning på grund förhållanden hänför sig tillom av som
arbetstagaren personligen och avskedande det gällernär arbetstagareom

anställs beslut regeringen. Regeringen får föreskrivasom genom attav
nämnden skall besluta i frågor detta slag också detnär gäller andraav
arbetstagare.

lagenI 1993000 ñillmaktsanställning finns särskilda bestämmelserom
nämndens handläggning ärenden avskedande arbetstagareom av om av
omfattas den lagen.som av

Nämnden består ordförande, vice ordförande och andratreav
ledamöter. Ordföranden och vice ordföranden skall jurister och havara
erfarenhet domare.som

29 § Ansvarsnämndens beslut uppsägning eller avskedande får inteom
grundas enbart på omständighet den myndighet, hos vilkenen som
arbetstagaren är anställd, har känt till än två månader innan under-mer
rättelse lämnades enligt 30 lagen§ 198280 anställningsskydd. Dettaom
gäller dock inte Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern begärom
beslut inom månader efter det omständigheten har inträffat.attsex

Rättegång m.m.

Handläggningen målav

30 Mål§ tillämpningen denna lag handläggs enligt bestämmelsernaom av
i lagen 1974371 rättegången i arbetstvister.om

Tid vilkeninom talan skall väckas

31 § Om arbetstagare vill söka ändring i beslut disciplinansvar,etten om
skall han väcka talan inom fyra veckor från den dag han fick del av
beslutet.

32 Talan§ Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern ändringav om
beslut disciplinansvar enligtett 8 10 eller beslutav ettom om-

uppsägning eller avskedande enligt lagen 198280 anställningsskyddom
skall väckas inom fyra veckor från det beslutet meddelades.att

33 § Talan skadestånd enligt 24 eller 25 § skall väckas inomom tre
månader från det stridsåtgärden avslutades.att
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i tillämpningsområdeInskränkningar lagens

biskopar ochjustitieráden, regeringsrådenStatsråden, JO, JK, samt
präster

eller biskoparinte statsråden, riksdagens ombudsmängäller34 § Lagen
i kyrkolageneller 1992300.präster avsessom

för justitierâden, regeringsråden och derasjustitiekanslern ochFör
bedömningsgrunder vid anställning, 7 §gäller endast 4 §ersättare omom

arbetskonflikter.bisysslor och 19 25 §§ om-

Lokalanställda vid utlandsmyrzdigheter

lokalanställda svenska35 fråga arbetstagare är§ I statenavom som
utomlands gäller lagen endast dem svenska medborgare.ärsom

Arbetstagare med anvisade arbeten

inte har anvisats beredskapsarbeteLagen gäller arbetstagare36 § som
eller skyddat arbete.

författningars tillämpningAndra

ideell ellerBestämmelserna undantag för verksamhet37 § naturavom
opinionsbildande ändamål och tystnadsplikt i vissa fall enligtmed om

skall inteoch lagen 1976580 medbestämmande i arbetslivet21 22 §§ om
tillämpas anstållningsñrhâllanden i lag.dennapå som avses

förhandlingsskyldighet i lagenBestämmelserna 1411 omom -
inte det gäller beslutmedbestämmande i arbetslivet skall tillämpas när som

eller i fråga disciplinansvar,meddelats med stöd 8 18 §§ 26 §av om-
âtalsanmälan eller försättande i disponibilitet.

be-de arbetstagare i första stycket skallFör § ävenlsom avses
dessa avvikerstämmelser i andra författningar lagar tillämpas ävenän om

från lagen l98280 anställningsskydd.om

lag träder i kraft den juliDenna 1993.l
offentlig anställning.lagen upphävs lagen2. Genom 1976600 om

föreskriftförfattning hänvisas till3. Om det i lag eller någonen annan en
i stället denhar föreskrift i denna lag, tillämpasersatts nyasom genom en

föreskriften.
före ikraftträdandetfråga konstitutorial har meddelats4. I om som

tillämpas äldre bestämmelser.
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fråga5. I arbetstagare i verksledande eller därmed jämförlig ställningom
har anställts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelsersom om

anställningens upphörande.
fråga anställnings- eller arbetsvillkor för sådana6. I arbetstagareom som

omfattas denna lag får regeringen eller myndighet regeringendenav som
tills vidare i författningbestämmer meddela föreskrifter villkoretatttrots

kan regleras i avtal. gäller dockDetta endast föreskrifter inte stridersom
kollektivavtal.mot

7. Har det i författning, inte har beslutats riksdagen,eller meden som av
anställnings-meddelats föreskrifter i fråga eller arbetsvillkor ñrom

sådana arbetstagare omfattas denna föreskrifternalag, skallsom av
upphöra gälla i den villkoretmån regleras kollektivavtal.att genom

I ärenden har påbörjats eller inträffatomständighetersom avser som
före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.

arbetstagare har militär9. En anställning och anställd inomärsom en som
försvarsmakten med förordnande tills vidare får förflyttas till en annan
militär anställning enligt de föreskrifter regeringen meddelar.närmare som

förflyttning tillEn anställning hos myndighet inom ett annaten en
verksamhetsområde får ske endast arbetsuppgifterna likartade ellerärom
arbetstagaren med hänsyn till sin utbildning lämplig för anställningen.är
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2. tillFörslag
Lag fullmaktsanställningom

Härigenom föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

§ I lagen offentlig1 1993000 anställning finns bestämmelser förom
arbetstagare hos statliga myndigheter. denna lag finns därutöverI kom-
pletterande bestämmelser för de arbetstagare hos dessa myndigheter som

anställda fullmakt.är med
Lagen gäller dock inte för arbetstagare omfattas kyrkolagensom av

1992300.

2 § En ordinarie domare skall anställas med fullmakt. Regeringen
bestämmer vilka domaranställningar skall ordinarie.som vara

Regeringen bestämmer i Övrigt skall anställas med fullmaktvem som
hos myndigheterna under regeringen.

Anställningens upphörande

3 § En arbetstagare får skiljas från anställningen endast med stöd före-av
skrifterna i regeringsformen eller i denna lag.

Avgångsskyldighet på grund ålderav

4 § En arbetstagare skyldigär från anställningenavgå vid den ålderatt
i författningar eller kollektivavtal statlig pension.som anges om

Avgángsskyldighet på grund sjukdomav

5 En arbetstagare§ skyldigär avgå från anställningen före pensions-att
åldern

han på grund förlust eller nedsättning i arbetsförmågan ñrom av av
framtiden oförmögen fullgöraär sina arbetsuppgifter tillfredsställandeatt
eller

2. han till följd nedsatt arbetsförmåga under följdtvå år i inteom av
har tjänstgjort än försöksvis under kortare tid och det år delsannat sanno-
likt han inte kan återintrâda i arbete inom ytterligare dels ovisstår,att ett
hur arbetsförmågan därefter kommer utveckla sig.att

Denna paragraf gäller inte, arbetstagaren har till statligrätt pensionom
lämpligenoch kan förflyttas enligt 7
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vskedandeA

får avskedas enligt lagen anställ-En arbetstagare l982z806 § om
ningsskydd.

regeringsformens bestämfråga ordinarie domare tillämpas dockI om
får till grund för skiljamelser vilka omständigheter läggas attsomom

från anställningen.ordinarie domare

örflyttnirzgF

får förflyttas till statlig anställning medEn arbetstagare7 § en annan
fårfullmakt. förflyttning till anställning hos myndighetEn en en annan

arbetsuppgifterna likartade eller arbetstagaren medendast ske ärom
utbildning lämplig för anställningen.hänsyn till sin är

ordinarie bestämmelsernal fråga domare tillämpas dockom om
regeringsformen.förflyttning i

disponibilitetörsânarzdeF i

vid polisväsendet, utrikesförvaltningen eller för-En arbetstagare8 §
får försättas i disponibilitet enligt lagensvarsmakten 1993000 om

offentlig anställning.

Avstängning läkarundersökningoch

Avstängning

får frånarbetstagare avstängas arbetet,9 § En
förfarande inleds, syftar till han avskedas,skallett attom som

vidtas för föråtgärd åtal skall väckas honom2. att moten enom
gärning kan medföra avskedande,antassom

han inte fullgör sina arbetsuppgifter tillfredsställande och detta3. om
sjukdom eller jämförligt förhållande ellerberor på något

läkarundersökning enligthan inte följer beslut 104. ettom om

Läkarundersökning

tillfredsställandearbetstagare inte fullgör sina arbetsuppgifter10 § Om en
sannolikt den bristande arbetsförmågan beror sjukdomoch det är påatt
jämförligt förhållande, får arbetstagaren åläggas låta sigeller något att

anvisasundersökas den läkare honom.av som
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Handläggningen

11 § Om fråga avstängning eller läkarundersökning uppkommer,en om
skall arbetstagaren skriftligen tillfälle sig vadöver anförsatt yttrages som

honom.mot
Utredningen i ärendet läkarundersökning eller avstängning skallom

kompletteras, arbetstagaren begär det och det inte är uppenbartom att
kompletteringen saknar betydelse.

12 § I ärenden avstängning eller läkarundersökning skall bestämmel-om
motivering beslut och underrättelse beslut i förvaltnings-serna om av om

lagen 1986223 tillämpas i frågaäven beslut under ärendets hand-om
läggning.

örhandlingsskyldighetF

13 § Bestämmelserna förhandlingsskyldighet i lagen11 14 §§om -
1976580 medbestämmande i arbetslivet skall inte tillämpas detnärom
gäller beslut avstängning eller läkarundersökning.om

Om beslut fattas avstängning och arbetstagaren fackligtär organise-om
rad, skall myndigheten underrätta den lokala arbetstagarorganisationgenast

arbetstagaren tillhör beslutet.som om

Skadestånd

14 § Om myndighet i ärende avstängning eller läkarundersök-etten om
ning bryter föreskriftnågon i denna lag handläggningenmot ettom av
sådant ärende, skall bestämmelserna skadestånd i 38, och41 42 §§om
lagen 198280 anställningsskydd tillämpas.om

Ordinarie domares tjänstgöringsskyldighet

15 § En ordinarie domare är skyldig utföra arbetsuppgifterna iatt en
motsvarande eller högre anställning domare vid den domstol där hansom
är anställd.

En ordinarie domare är skyldig tjänstgöra tillfälligt iatt en annan
domstol vid sådan handläggning där flera lagfama domare deltar. Tjänst-
göringsskyldigheten gäller

för rådman i tingsrätt ledamot i tingsrätt inomen som en arman
hovrättsområde,samma

2; för rådman i länsrätt ledamot i tingsrätt eller hovrätt,en som en en
för3. kammarrättsråd ledamot iett hovrätt.som en
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Statens ansvarsnämnd

avstängningi frågor avskedande,ansvarsnämnd beslutar16 § Statens om
gälleroch läkarundersökning när det

regeringsråd,ordinarie justitieråd ochandra domare än
regeringen,anställs beslutandra arbetstagare2. avsom genom

regeringen bestämmer.andra arbetstagare3. som

avskedande får inte grundas enbart påAnsvarsnämndens beslut17 § om
haranställd hosomständighet den myndighet arbetstagaren ärsomen som

enligtinnan underrättelse lämnades 30 §känt till månaderän tvåmer
inte, Riks-anställningsskydd. gäller docklagen 198280 Detta omom

besluteller Justitiekanslern begär ansvarsnåmndensdagens ombudsmän
efter omständigheten har inträffat.inom månader det attsex

Rättegång m.m.

Handläggningen målav

lag handläggs enligt lagenMål tillämpningen denna18 § om av
i arbetstvister.1974371 rättegångenom

avstängninghandläggningen mål avskedande,Bestämmelser om av om
regerings-läkarundersökning justitieråd och regeringsråd finns ieller av

formen.

regerings-domstolen i enlighet med bestämmelserna iNär Högsta19 §
skiljande från anställ-formen eller lag frågornågon prövar omannan

läkarundersökning, skall handläggningen ske påningen, avstängning eller
bestämmelsernadet föreskrivs för tvistemål. Vid omröstning skallsätt som

omröstning i domstol med enbart lagfamai kap. rättegångsbalken29 om
tillämpas.domare

Verkställighet beslutav

ålder ellerbeslut skiljande från anställningen pá grund20 § Ett avom
verkställas förränsjukdom eller eller förflyttning får inte4 5 § 7 §om

förlorats.har slutligt eller till talan harbeslutet prövats rätten
för tiden intill desstvist tillämpningen får domstolen,I 4 §aven om

föreligger, anställningenlagakraftägande dom eller beslut bestämma att
han enligt 4 ärskall upphöra arbetstagaren har den ålder då §när uppnått

skyldig avgå.att

gäller omedelbart.beslut avstängning21 § Ett om
till grund förläkarundersökning enligt får inte läggasbeslut 10 §Ett om

slutligt ellerförrän beslutet har rättenavstängning enligt 9 § prövatsen
förlorats.till talan har



29SOU 199260

för intill desstvist avstängningsbeslut får domstolen, tidenI etten om
avstångnings-lagakraftâgande dom eller beslut föreligger, bestämma att

beslutet tills vidare inte skall gälla.

Tid vilken talan skall väckasinom

skiljande frånarbetstagare vill söka ändring i beslut22 § Om etten om
anställningen grund ålder eller sjukdom eller 5 förflyttningpå 4 §,av

inom fyraeller läkarundersökning skall han väcka talan7 § 10 §,
fickveckor från den dag då han del beslutet.av

Talan Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern ändring23 § av om
avstängning eller skallbeslut avskedande eller enligt 9 § 21ettav om om

väckas inom fyra veckor från det beslutet meddelades.att

Denna lag träder i kraft den juli1 1993.
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3. Förslag till
Lag ändring i l96561lagen behörig-om om
het veterinäryrketutövaatt m.m.

Härigenom föreskrivs 3 § lagen 196561 behörighet utövaatt attom
veterinäryrket skall ha följande lydelse.m.m.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Har legitimerad veterinär dom vunnit laga kraftgenom som
dömts till fängelse för brott han förövat under utövningsom av
veterinäryrket,
dömts till fängelse i minst månader för brott,annatsex
funnits skyldig till medverkan till obehörig utövning veterinäryrketav
eller
funnits skyldig till medverkan till smittfarligt kvacksalveri djur,på

eller har legitimerad veteri- eller har legitimerad veteri-
när, omfattas lagen när, omfattas lagensom av som av
1976600 offentlig anställ- 1993000 offentlig anställ-om om
ning, för brott eller förseelse, ning, för brott eller förseelse,

han har begått under han har begått underut- ut-som som
övning veterinäryrket, blivit övning veterinäryrket, blivitav av
avskedad beslut avskedad beslutgenom som genom som
vunnit laga kraft, vunnit laga kraft,

äger jordbruksverket återkalla hans legitimation, han brottetom genom
eller förseelsen visat sig icke skickad veterinäryrket.utövaattvara

Denna lag träder i kraft den juli1 1993.
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4. Förslag till
Lag ändring i lagen 1974371 rätte-om om

gången i arbetstvister

Härigenom föreskrivs kap. lagen1 2 § 1974371 rättegången iatt om
arbetstvister skall följandeha lydelse.

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

2§

Denna lag tillämpas på
mål enligt lag får endast viss tingsrätt eller skallupptassom av som

handläggas tingsrätt i sammansättning än i rättegångs-av annan som anges
balken,

2. mål skall handläggas tingsrätt tillämpningmed konkursla-som av av
1987672 eller ackordslagen 1970847,gen

3. mål skadestånd i anledning brott, talan föres i sambandom av om
med åtal för brottet,

mål4. ersättning för yrkesskada, tvistennär kollektivavtalsrörom
innebörd.rätta

Lagen skall inte tillämpas pâ Lagen inteskall tillämpas på
mål rör arbetstagare med mål rör arbetstagare ärsom som som
statligt reglerad anställning eller anställda hos statliga myndig-
anställning hos riksdagen, när heter, allmänna försäkringskas-
tvisten gäller riksdagen eller kyrkomötet,sor,

när tvisten gäller
.fråga rör tillsättning frågor anställningrörsom som

tjänst enbart arbetstagare enbartutan att utan attav avse av
tvist kollektivavtal, tvist kollektivavtal,om avse om

2. tjänstgöringsskyldighet tjänstgöringsskyldighet2. för
enligt kap. lagen5 1976600 ordinarie domare enligt lagen

ojfentlig anställning. 1993000 fullmaktsanställ-om om
ning,

Uänstgöringsskyldighet en-
ligt 10 § arbetsrättsliga bered-
skapslagen 19871262.

Lagen skall inte heller tillämpas andrapå mål arbetstagarerör hossom
arbetsgivare med offentlig ställning, tvistennär gäller fråga ären som
reglerad i lag eller författning och det i författning föreskrivsannan samma
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förvaltningsdomstolhos regeringen,får överklagasbeslut i fråganatt en
förvaltningsmyndighet.eller en

kraft den juli 1993.träder ilag lDenna
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5. Förslag till
Lag ändring i lagen 19751339 Justi-om om
tiekanslerns tillsyn

Härigenom föreskrivs 6 och 7 §§ lagenatt 19751339 Justitie-om
kanslems tillsyn skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6§

Har befattningshavare åsidosatt vad åligger honom i hans tjänst ochsom
kan felet beivras disciplinärt förfarande, får Justitiekanslerngenom göra
anmälan till den har befogenhet besluta disciplinpåföljd.attsom Omom
den legitimeradär eller behörigsom utöva yrke inom hälso-att ocharmars
sjukvården, tandvården eller detaljhandeln med läkemedel eller yrke som
veterinär har varit oskicklig vid utövningengrovt sitt yrke eller påav

visatsätt sig uppenbartannat olämplig utöva detta, fåratt Justitiekanslern
göra anmälan till den har befogenhet besluta återkallelseattsom om av
legitimationen eller behörigheten. Motsvarande anmälan får igöras fråga

begränsning sådan legitimerad yrkesutövaresom behörighet,av denneom
har missbrukat sin behörighet på något sätt.annat

Anser Justitiekanslern det Anser Justitiekanslern det
påkallat befattningshava-attvara påkallat befattnings-attvara en

avskedas eller avstänges från havarere avskedas eller sägs upp
sin tjänst på grund brottslig från sin anställning ellerav av-
gärning eller eller upprepad stängsgrov från arbetet på grund av
tjänsteförseelse, får han göra brottslig gärning eller ellergrov
anmälan härom till den har upprepad tjänsteförseelse,som får
befogenhet besluta sådanatt han göra anmälan häromom till den
åtgärd. har befogenhet beslutaattsom

sådan åtgärd.om
När Justitiekanslern har gjort anmälan i sådant ärendeett isom avses

första eller andra stycket skall han i ärendet tillfälle kompletteraatt egen
utredning och sig överatt utredningyttra har tillförts ärendetsom av
någon närvara,samt muntligtatt förhör hålls.annan Vadom sagtssom nu
gäller dock inte ärenden avstängning.om

7§

Har myndighet meddelat beslut Har myndighet meddelaten
befattningshavaremot i ärende beslut befattningshavare imot
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tillämpningenärendesärskildatillämpningen avomavom
ellerbestämmelser i lagegentligaförbestämmelser annan

disciplinansvar,författningelleri lagtjänstemän omannan
avskedandeelleruppsägning,disciplinansvarförfattning om

eller avstäng-anställningenfrånelleravskedandeeller av-om
grundarbetet påning frångrundstängning från påtjänsten av

tjänsteför-gärning ellerbrottsligeller tjänste-brottslig gärningav
föraJustitiekanslernfårseelse,Justitiekanslernfårförseelse,

ändring idomstolvidtalandomstol änd-talan vidföra omom
igällerbeslutet. Detsammagällerring i beslutet. Detsamma
imyndighets beslutfrågabeslut imyndighetsi fråga omom

disciplinansvarärende motdisciplinansvarärende mot omom
och sjuk-tillhör hälso-densjuk-tillhör hälso ochden somsom

veteri-ellervårdspersonalen ärveteri-ellervårdspersonalen är
frågaikrigsmanellernäri frågakrigsman samtellernär samt

beslut i ärendemyndighetsi ärendemyndighets beslut omom
behörighetsfrågasådanbehörighetsfrågasådan somomsomom

första stycket. När-i 6 §första stycket. När-i 6 § avsesavses
sådanbestämmelsersådanbestämmelser ommareommare

i ellermeddelas lagtalani lag ellertalan meddelas annanannan
författning.författning.

ändring vidföreskrivet söktvad däromenligt ärbefattningshavareHar
tillkommit efterbeslutetoch hari första stycketdomstol i beslut som avses

Justitiekanslern det allmännaföreträderJustitiekanslern,anmälan somav
Justitie-gäller,tvisten.i Detsammabefattningshavarens motpart om

sökt ändring i beslutet.kanslern har
skall iarbetsgivareförfattning föreskrivetärVad i lag eller omarman

tillämpningparagraf motsvarandedenna ägatvister ifråga avsesom som
första5 kap. §kap. och lBestämmelserna i 4 7 §Justitiekanslern.på

skall dockarbetstvisterirättegångenstycket lagen 1974371 om
för talan.Justitiekanslernfråga tvist i vilkentillämpas i om

i juli 1993.lag träder kraft denDenna 1
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Förslag till
Lag ändring i högskolelagenom

1977218

Härigenom föreskrivs 36 § högskolelagenatt 1977218 skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

36 §

En lärare vid högskoleenhet, i tjänst kan ingå forskning, får vid sidanvars
sin tjänst inneha anställning eller uppdrag ellerav utöva verksamhet som

forskning eller utvecklingsarbete inom tjänstensavser ämnesområde, om
han inte därigenom skadar allmänhetens förtroende för högskoleenheten.
Sådan bisyssla skall hållas klart åtskild från lärarens tjänsteutövning.

frågaI bisysslor i övrigt frågaI bisysslor iom övrigtom
finns bestämmelser i lagen finns bestämmelser i lagen
1976600 offentlig anställ- 1993000 offentligom anställ-om
ning. ning.

Denna lag träder i kraft den juli1 1993.





SOU 199260 39

7. Förslag till
Lag ändring i lagen l980ll tillsynom om
över hälso- sjukvårdspersonalenoch m.fl.

Härigenom föreskrivs 14 § lagen 1980 1 tillsynatt 1 över hälso- ochom
sjukvårdspersonalen m.fl. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse F äreslagen lydelse

14§

Pâföljd får inte åläggas, den Påföljd får inte åläggas, denom om
bli föremål för dis- bli föremål för dis-som avses som avses

ciplinpåföljd enligt denna lag ciplinpåföljd enligt denna lag
inte inom två år efter förseelsen inte inom efter förseelsentvå år
har fått underrättelse enligt 29 § har fått underrättelse enligt 29 §
eller anmaning enligt 21 § tredje eller skriftlig underrättelse enligt
stycket lagen 1986765 med 21 § tredje stycket lagen 1986
instruktion för Riksdagens 765 med instruktion för Riks-om-
budsmän eller motsvarande dagens ombudsmän eller motsva-
bestämmelse i fråga Justitie- rande bestämmelse i frågaom om
kanslem. Justitiekanslern.

Denna lag träder i kraft den julil 1993.
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Förslag till
Lag ändring i sekretesslagenom

1980100

Härigenom föreskrivs kap.9 20 sekretesslagen§att 1980100 skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20§

Sekretess gäller hos domstol i Sekretess gäller hos domstol i
mål tillämpningen lagen mål tillämpningenom lagenav om av
l98280 anställningsskydd, l98280 anställningsskydd,om om
lagen 1976580 medbe- lagen 1976580 medbe-om om
stämmande i arbetslivet, 11 stämmande i arbetslivet, la-26 §
och kap.13 lagen 1976600 1993000 ojfentliggen om an-

offentlig anställning och ställning,om 3-10 §§ lagen 1993
15-20 och 22-28 jämställd-§§ 000 fullmaktsanställning ochom
hetslagen 1991433 i mål 15-20samt och 22-28 jäm-§§

kollektivavtal för uppgift ställdhetslagenom 199l433om samt
enskilds personliga eller ekono- i mål kollektivavtal förom upp-
miska förhållanden, det kan gift enskilds personliga ellerom om

den enskilde ellerantas att någon ekonomiska förhållanden, om
honom närstående lider avsevärd det kan den enskildeantas att
skada eller betydande eller någon honom närståendemen om
uppiften röjs. lider avsevärd skada eller be-

tydande uppgiften röjs.men om
I fråga uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugoom år.

Denna lag träder i kraft den juli1 1993.
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Förslag till
Lag ändring i lagen RFS 19804 1980om

607 beslutande i frågor dis-om organ om
ciplinansvar beträffande arbetstagare hosm.m.

riksdagen och dess myndigheter

Härigenom föreskrivs och2 3 lagen§§ RFSatt 19804 beslutandeom
i frågor disciplinansvar beträffande arbetstagare hosorgan om m.m.

riksdagen och dess myndigheter skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

2§

Frågor i 15 kap. Frågor disciplinansvar ochsom avses om
1-3 lagen§§ 1976600 of- átalsanmälan enligt lagenom
fentlig anställning prövas den 1993000 offentlig anställ-av om
myndighet under vilken arbets- ning och frågor anställning-om

lyder, följertagaren upphörandeannat prövas denom ens av
3 myndighet hosav vilken arbets-

anställd,tagaren inteär om
något följer 3annat av

3§

frågaI den innehar eller Riksdagens ansvarsnämnd be-om som
uppehåller tjänst byrâchef, slutar frågori disciplinan-som om
därmed jämställd eller högre och átalsanmälan enligtsvar
tjänst eller tjänst lagen 1993000 ofentligannan som om
riksdagens förvaltningsstjtrelse anställning uppsägningsamt om
bestämmer frågaprövas grundpå förhållandensom av som

kap.i 15 3 § lagen 1976- hänför sig till arbetstagarenavses
600 ojentlig anställning personligen och avskedandeom av om

särskild nämnd, riksdagens enligt lagen 098280en om an-
ansvarsnämnd. ställningsskydd det gällernär

arbetstagare skall anställassom
beslut Riksdagensgenom av

färvaltningsstyrelse eller arbets-
styrelsen bestämmer.tagare som

Nämnden skall bestå ord- Nämnden består ordför-av av
förande, vice ordförande och ande,tre vice ordförande och tre
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Ordförandenandra ledamöter.Ordförandenledamöter.andra
ordföranden skallviceordföranden skall ochoch vice varavara

och ha erfarenhetdessutom erfarna i juristerlagfarna och som
domare.domarvärv.

kraft den juli 1993.lag träder iDenna 1
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10. Förslag till
Lag ändring i lagen 198280 anställ-om om

ningsskydd

Härigenom föreskrivs lagen18 § 198280att anställningsskydd skallom
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 §

Avskedande får ske, arbets- Avskedande får ske, arbets-om om
hartagaren åsidosattgrovt har åsidosatttagaren grovt

sina åligganden arbetsgiva- sina åligganden.mot
ren.

Avskedandet får inte grundas enbart på omständigheter arbets-som
givaren har känt till än månad innan underrättelse lämnades enligtmer en
30 Har arbetsgivaren underlåtit underrätta, räknas tiden iatt stället från
tidpunkten för avskedandet.

Denna lag träder i kraft den juli1 1993.
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11. Förslag till
Lag ändring i lagen 19831061 medom

instruktion för Riksdagens förvaltningskontor

Härigenom föreskrivs och12 lagen14 §§ 19831061att med in-a
struktion för Riksdagens förvaltningskontor skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12§

Förvaltningsstyrelsen skall
i enlighet med denna instruktion fastställa den inriktningennärmare

förvaltningskontorets verksamhet pröva verksamheten bedrivsav samt om
effektivt och i överensstämmelse med den angivna inriktningen,

2. frågoravgöra slutande kollektivavtal med arbetstagarnasom av
huvudorganisationer, avbrytande förhandling förhandlingänom av annan
i tvist avtal, lockout eller stridsâtgärd andra förhand-om samtom annan
lingsfrâgor är principiell eller har större ekonomisk betydelsenatursom av
eller är för riksdagen och dess myndigheter ävensom frågorgemensamma

i femte2 § stycket,om avses
3. besluta föreskrifter enligt denna lag eller andraom som

författningar får meddelas förvaltningskontoret,av
fastställa4. arbetsordning för förvaltningskontoret och avgöra

viktigare frågor i övrigt organisation och arbetsformer,om
besluta inrättande och 5. besluta anställningom om av

indragning tjäns- kanslichef, biträdande kammar-permanentaav
tillsättning tjänst sekreterare,ter föredragande isamt om av ut-

kanslichef, biträdande kam- skottsorganisationen, enhetschefsom
marsekreterare, föredragande i vid förvaltningskontoret och
utskottsorganisationen och andra arbetstagare förvalt-som som
enhetschef vid förvaltningskonto- ningsstyrelsen bestämmer,

eller därmed likställd ellerret
högre tjänst,

besluta6. i frågor i 2 femte§ stycket,som avses
7. avgöra andra viktigare 7. avgöra andra viktigare

personalärenden frågor personalärendenutom frågorutom
kap.i 15 lagen3 § skall Riksdagenssom avses prövassom av

1976600 offentlig anställ- ansvarsnämnd enligt lagen RFSom
ning, 19804 beslutande iom organ

frågor disciplinansvarom m.m.
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beträffande arbetstagare hos
riksdagen och dess myndigheter,

i frågorbesluta tillämpning bestämmelser ledamöternasom av om
ekonomiska villkor och arvoden för inom riksdagen,uppdrag dessom
myndigheter och i frågor ekonomiska villkor i övrigt församtorgan om
riksdagsledamöterna, i frågornaallt den mån inte rutinmässiga,är

9. besluta framställningar till riksdagen,om
10. besluta i viktigare frågor lokaler och bostäder,om

fastställa bokslut och besluta frågor revision,11. i om
besluta12. i frågor enligt lagen säkerhetsskydd i1983953 om

riksdagen falli de där beslutanderätten enligt lagen tillkommerutom
förvaltningsdirektören eller säkerhetschefen,

verksamhetsberättelse,13. avge
besluta i andra frågor14. är principiell eller i övrigtnatursom av av

större betydelse eller förvaltningsdirektören hänskjuter till styrelsen.som

lagDenna träder i kraft den juli1 1993.
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12. Förslag till
Lag ändring i polislagen 1984387om

Härigenom föreskrivs i lagen skall in förasatt paragraf, 7 ochen ny a
närmast före 7 § rubrik följande lydelse.a en ny av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Förflyttning arbetstagareav

7a§

En arbetstagare anställdärsom
vid Rikspolisstyrelsen för arbete

polisverksamheti för före-att
bygga och avslöja brott mot
rikets säkerhet får förflyttas till

statlig anställningen annan
enligt de föreskrifternärmare

regeringen meddelar. Ensom
arbetstagare polis fårärsom
därvid endast förflyttas till en

anställning polis.annan som

Denna lag träder i kraft den julil 1993.
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13. Förslag till
Lag ändring i lagen 1986765 in-medom

struktion för Riksdagens ombudsmän

Härigenom föreskrivs och 21 lagen§§att 1986765 med instruktion
för Riksdagens ombudsmän skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6§

Ombudsman avgör ärende beslut, vari han får uttala sig huruvi-genom om
da åtgärd myndighet eller befattningshavare strider lag ellerav mot annan
författning eller är felaktig eller olämplig. Ombudsman får ävenarmars
göra sådana uttalanden främja enhetlig och ändamålsenligattsom avser
rättstillämpning.

Ombudsman får särskild åklagare väcka åtal befattningshavaresom mot
åsidosätta vad åliggeratt honom i tjänsten ellersom uppdragetgenom som

har begått brottslig gärning än tryckfrihetsbrott. Ger utredningen iannan
ärende ombudsman anledning sådan brottslig gärning begåtts,anta att till-
ämpas vad föreskrivs i lag förundersökning, åtal och åtalsunderlå-som om
telse allmän åklagares befogenhetersamt i övrigt i fråga brottom om
under allmänt åtal. I mål har väckts vid tingsrätt bör talan fullföljassom
till högsta domstolen endast synnerliga skål föranleder det.om

befattningshavareOm åsidosätta vad åliggeratt honom igenom som
tjänsten eller uppdraget gjort sig skyldig till fel, kan beivrassom genom
disciplinärt förfarande, får ombudsman göra anmälan till den har be-som
fogenhet besluta disciplinpåföljd.att Om den är legitimerad ellerom som

behörig utöva yrke inom hälso- ochatt sjukvården, tandvårdenannars eller
detaljhandeln med läkemedel eller yrke veterinär har varit grovtsom
oskicklig vid utövningen sitt yrke eller sätt visat sig uppenbartannatav
olämplig utöva detta, får ombudsmanatt göra anmälan till den harsom
befogenhet besluta återkallelse legitimationenatt eller behörigheten.om av
Motsvarande anmälan får göras i fråga begränsning sådanom av
legitimerad yrkesutövares behörighet, denne har missbrukat sinom
behörighet på något sätt.annat

Anser ombudsman det Anser ombudsman detvara vara
pâkallat befattningshavareatt påkallat befattningshavareattav- en
skedas eller avstängs från sin avskedas eller frånsägs upp an-
tjänst på grund brottslig ställningen eller frånav avstängs
gärning eller eller upprepad arbetet på grund brottsliggrov av
tjänsteförseelse, får han göra gärning eller eller upprepadgrov
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får hantjänsteförseelse, göratill den haranmälan härom an-som
hartill denmälan häromsådanbeslutabefogenhet att somom

sådanbefogenhet beslutaåtgärd. att om
åtgärd.

i tredjeärendeanmälan i sådanthar gjortombudsmanNär ett som avses
kompletterafå tillfälleskall han i ärendetfjärde stycket ut-eller att egen

tillförts ärendet någonutredning harsigredning och överatt yttra avsom
gällerVadmuntligt förhör hålls.närvara, sagtssamt att som nuomannan

avstängning.ärendendock inte om

7 §

myndighet meddelatmeddelat beslut HarmyndighetHar en
befattningshavare ibeslutbefattningshavare i ärende motmot

tillämpningen be-särskilda ärendetillämpningen avomavom
för-stämmelser i lag elleribestämmelser för tjänstemän annan

disciplinansvar,fattningförfattninglag eller upp-omannan om
avskedande frånellereller avske- sågningdisciplinansvar om

avstängningavstängning från anställningen ellerdande eller
brotts-arbetet grundbrottslig från pågrundpåtjänsten avav

tjänsteförseelse,lig gärning ellertjänsteförseelse, fårgärning eller
vidföra talanfår ombudsmanföra talan vid doms-ombudsman

ändring i beslutet.domstoländring i beslutet. Det-tol omom
gäller i frågai fråga Detsammagäller omsamma om myn-
beslut i ärendemyndighetsi ärende dis-dighets beslut omom

disciplinansvar dentillhörciplinansvar den motmot somsom
I sjukvårdsper-hälso- ochsjukvårdspersonalen tillhörhälso- och

veterinär ellersonalen ellerveterinär eller krigsman äreller är
i frågakrigsmani fråga myndighets samtsamt myn-omom

sådandighets besluti ärendeärende sådan be-beslut i omom
ibehörighetsfråga 6 §ihörighetsfrâga 6 § som avsessom avses

bestäm-tredje stycket. Närmaretredje stycket. bestäm-Närmare
meddelassådan talantalan meddelas melsermelser sådan omom

författ-i lag författning. ellereller i lag någon annanannan
ning.

ändring vidsöktbefattningshavare enligt vad därom föreskrivetärHar
tillkommit efteri första stycket och har beslutetdomstol i beslut som avses

be-allmännaföreträder ombudsmannen detanmälan ombudsman, somav
ombudsmannengäller,fattningshavarens i tvisten. Detsammamotpart om

ändring i beslutet.har sökt
arbetsgivare skall iföreskriveti lag eller författningVad är omarman

tillämpningparagraf motsvarandefråga tvister i denna ägaom som avses
stycketoch 5 kap. förstaBestämmelserna i kap. 7 § l §på ombudsman. 4

iskall dock tillämpasi arbetstvisterlagen 1974371 rättegångenom
fråga tvist i vilken ombudsman för talan.om
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21§

Ombudsman skall verkställa de utredningsåtgärder fordras försom
prövning klagomål och andra ärenden.av

ombudsman enligt regeringsformensNär föreskrifter begär upplysningar
och yttranden i andra ärenden demän där han har beslutat inleda ñr-att
undersökning, får han förelägga vite högst 000 kronor. Ombudsman1om
får utdöma försuttet vite.

det misstänkas befatt-Kan det misstänkasKan befatt-att att
ningshavare omfattas be- ningshavare omfattas be-som av som av
stämmelsema disciplinansvar stämmelserna disciplinansvarom om
i lagen 1976600 offentlig i lagen 1993000 offentligom om
anställning har gjort sig skyldig anställning har gjort sig skyldig
till tjänsteförseelse, för vilken till tjänsteförseelse, för vilken
disciplinpåföljd bör åläggas, och disciplinpåföljd bör åläggas, och
kan det befaras skriftlig kan det befaras skriftligatt attan-

enligt kap.maning 14 I §första underrättelse enligt nämnda11 §
stycket nämnda lag inte kan inte kan tillställaslag honom
tillställas honom inom två år inom efter förseelsen, fårtvå år
efter förseelsen, får ombudsman ombudsman utfärda motsvarande
utfärda underrättelse.motsvarande Vad haranmaning. som nu
Vad har gäller gäller för denävensagts sagtssom nu som

föräven den omfattas omfattas bestämmelsersom av av om
bestämmelser disciplinansvar disciplinansvar och motsva-om om
och elleranmaning rande underrättelse i någonmotsva-om
rande underrättelse i författning.någon annan

författning.annan

Denna lag träder i kraft den juli 1993.1
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14. Förslag till
Lag ändring i arbetsrättsliga beredskaps-om

lagen 19871262

Härigenom föreskrivs i fråga arbetsrättsliga beredskapslagen 1987om
1262 i lagen införs paragraf, med10 följandeatt lydelse.en ny

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l0§

Kommer riket krig,i får statligt
anställda arbetstagare och ar-
betstagare hos allmänna för-
säkringskassor omfattassom av
lagen 1993000 offentligom
anställning inte tillståndutan
lämna anställning.sin Så snart
kriget har upphört och innan
pågående eller nästkommande
riksmöte avslutas, skall regering-

föreskriva bestämmelsenatten
längreinte skall tillämpas.

riketOm krigsfara,i fårär
regeringen föreskriva arbets-att

förstai styckettagare som avses
inte tillstånd får lämna sinutan
anställning. En sådan föreskrift
upphör gälla, den inteatt om
underställs riksdagen inom en
månad efter beslutet dettaom
eller, riksmöte inte pågår,om
efter det följandenärmastatt
riksmöte har börjat god-samt
känns riksdagen inom tvåav
månader efter underställningen.
Så krigsfaran har upphörtsnart
och innan pågående eller näst-
kommande riksmöte har avslu-

skall regeringen upphävatats,
sådan föreskrift.en

Särskilda föreskrifter finns i
lagar och andra författningar om
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andravissa anställnings- och
arbetsvillkor vid krig eller krigs-

fara eller vid sådanaannars
utomordentligaförhállandensom

föranledda krig. Regering-är av
får därutöver meddela sådanaen

föreskri deni detmån ärer,
nödvändigt för olikastatens
verksamheter.

Denna lag träder i kraft den juli1 1993.
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15. Förslag till
Lag ändring i lagen 19881385om om

Sveriges Riksbank

Härigenom föreskrivs 37 § lagen 19881385 Sveriges Riksbankatt om
skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse F äreslagen lydelse

37§

Enligt förutsättningar Enligt förutsättningarsom anges som anges
i kap.4 2 § punkterna 2 och 3 i 6§ punkterna 2 och 3 lagen
lagen 1976600 offentlig 1993000 offentlig anställ-om om
anställning får riksbanken i ning får särskilda fall besluta att
riksbanken i särskilda fall be- endast svenska medborgare får
sluta endast svensk medbor-att ha anställning inom riksbanken.

får inneha eller tjänstutövagare
inom riksbanken.

Denna lag träder i kraft den julil 1993.
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16. Förslag till
Lag ändring i lagen 1989225 ersätt-om om
ning till smittbärare

Härigenom föreskrivs 7 § lagen 1989225att ersättning till smitt-om
bärare skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

7§

Om smittbäraren har inkomst Om smittbäraren har inkomstav av
anställning från arbetsgivare anställning från arbetsgivareen en

i kap.1 1 § lagen i ellersom 1 lagenavses 2 §som avses
1976600 offentlig anställ- 1993000 offentlig anställ-om om
ning för tid i 3§ ning för tid isom 3§avses som avses

smittbärarpenningutges endast smittbärarpenningutges endast
till den del denna överstiger till den del denna överstiger
inkomsten. inkomsten.

Denna lag träder i kraft den juli1 1993.
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17. Förslag till

anställningsförordning

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområdet

1 § Denna förordning gäller för de arbetstagare hos myndigheterna under
regeringen, hos de allmänna försäkringskassorna hos kyrkomötet ochsamt
dess myndigheter omfattas lagen 1993000 offentlig anställ-som av om
ning.

Förordningen gäller inte den är anställd i civilförsvarets krigsorgani-som
sation, i försvarsmaktens i ochväg- vattenbyggnadskåren ellerreserver,
på i det militära försvaret.reservstat

2 § Om någon författning innehåller bestämmelse avvikerannan en som
från denna förordning gäller den bestämmelsen.

Förfarandet inför anställning

Anställningar andra myndigheter regeringen beslutaränsom om

3 § Skyldigheten informera ledigatt anställning enligt lagen3 §om en
1993000 offentlig anställning gäller inte särskilda skäl talarom motom

sådan information lämnas.att

Anställningar beslutarregeringensom om

4 § Inför varje sådan anställning regeringen beslutar eftersom om
anmälan eller förslag myndighet skall myndigheten lämpligtpå sättav en
informera de är intresserade anställningenatt kan detanmälaom som av
till myndigheten inom viss tid. Sedan tiden har gått skall myndig-uten
heten överlämna handlingarna till regeringen tillsammans med sin anmälan
eller sitt förslag.

Någon information behöver dock inte lämnas, särskilda skäl talar motom
det.

Information anställningsbeslutom

5 § Information anställningsbeslut lämnasett på myndighetensom an-
slagstavla.



199260SOU62

intestycket gällerFörsta
månader,beräknas högstanställning sexsom varaen-

myndig-aspirant hosanställning redan arbetarnågon somsomen av-
överklagadebeslut igäller inte heller myndighetensheten. stycketFörsta

anställningsärenden.

uppgifterförsta skall innehållainformation enligt 5 § stycket6 § En om
hos myndigheten,anslagstavlanvilken dag den påsattes upp

fråga överklagande,vad gäller i2. omsom
protokollet eller imeningar har antecknats i någonde avvikande3. som

handling.annan

anställningBedömningsgrunder vid

Skicklighet och förtjänst

arbets-offentlig anställning följerlagen7 § 4 § 1993000Av att enom
för arbetsupp-främst skicklighetenskall anställas grundvalpåtagare av

skäl förgifterna, det inte finns särskilda något annat.om
förvärvatstill den förtjänst harskall ocksåHänsyn tas genomsom

privat anställning ellertidigare arbete i offentlig eller genom egen
anställningsmyndig-förtjänsten skallverksamhet. skickligheten ochUtöver

med allmännasakliga grunderheten beakta sådana stämmer överenssom
mål.sysselsättnings- och socialpolitiskaarbetsmarknads-,

anställningstid vidräknastillämpningen andra stycket8 § Vid 7 §av
tiden vidgodo förtjänst i den månledighet från anställning till somen

Tid förvarje särskilt tillfälle till högst månader.uppgår tre
föräldraledighet,-

förledighet semester,-
sjukdom,-

facklig förtroende-enligt lagen 1974358fackligt uppdrag 6 § om-
alltid till godo.ställning arbetsplatsen räknas dockpåmans

räknasheltidsarbeteDeltidsarbete omfattar minst 40 procent avsom
finns särskilda skäl för någotheltidsarbete, det inte annat.omsom

förtjänst med högstFullgjord forskarutbildning räknas till godo som
ellerarbete i anställningfyra utbildningen inte räknasår, i den mån som

verksamhet.som egen

dömts försökande harVisar det sig i anställningsärende9 § attett en
detta, inte brottet äranställningsmyndigheten bortse frånbrott, skall om

arbetsuppgifterna.sökanden olämplig försådant det bedöms göraatt

samband med nyanställningLäkarintyg i

ställas påsärskilda krav måstearbetsuppgifterna är sådana10 § Om att
myndighetenhänseende, fårvisstden anställdes hälsotillstånd i något

för arbetsuppgifternaanställasföreskrifter den skallmeddela attom som
skall lämna läkarintyg.ett



SOU 199260 63

Sådana föreskrifter meddelas efter samråd med Socialstyrelsen eller,
inom försvarsmakten, med Försvarets sjukvårdsstyrelse.

Bisysslor

11 § En myndighet skall informera arbetstagarna vilka bisysslor ellerom
slag bisyssla enligt myndigheten inte förenligaärav medsom 7 § lagen
1993000 offentlig anställning.om

Myndigheten skall vidare på begäran arbetstagare lämna skriftligtav en
besked viss bisyssla enligt myndigheten förenligärom med den nämnda
bestämmelsen. Sådant besked bisyssla lämnas den myndighet hosom av
vilken arbetstagaren är anställd. Beträffande anställningar regeringensom
beslutar lämnas besked regeringen eller denom, myndighetav som
regeringen bestämmer.

Disciplinansvar och åtalsanmälan

12 § När arbetstagare har ålagts löneavdrag enligten 9 lagen§ 1993
000 offentlig anställning, bestäms avdraget dagom till 20 procentper av
daglönen.

En daglön utgör trettiondedel månadslönen.en av
Avdragsbeloppet jämkas till närmast lägre hela krontal.

13 § Sådana frågor disciplinansvar och åtalsanmälan enligtom 8 18 §§-lagen l993O0 offentlig anställning inte skallom prövas Statenssom av
ansvarsnämnd prövas den myndighet hos vilken arbetstagarenav är
anställd, inte något är särskilt föreskrivet.annatom

Neutralitet och skyddsarbete vid arbetskonflikt

14 § En arbetstagare är inte skyldig utföra arbeteatt är föremål försom
lockout eller för tillåten strejk eller därmed jämförlig stridsátgärd eller ñr
lovlig blockad. Den står utanför arbetskonflikt skall docksom fullgöraen
sina vanliga arbetsuppgifter.

En arbetstagare är också skyldig utföra skyddsarbeteatt vid arbets-en
konflikt. Till sådant arbete hänförs arbete behövs för avvecklingsom av
verksamheten på tekniskt försvarligtett sätt eller till förebyggande faraav
för människor eller skada på egendom. Som skyddsarbete räknas också
arbete någon är skyldig utföra på grundsom att särskilda föreskrifterav
i lag.

Beslutande myndighet i frågor anställningens upphörandeom m.m.

15 § Frågor anställningens upphörande, inte skallom prövassom av rege-
ringen eller Statens ansvarsnämnd, prövas den myndighet hos vilkenav
arbetstagaren är anställd.

Om arbetstagaren är chef ñr förvaltningsmyndighet lyder direkten som
under regeringen, prövas dessa frågor regeringen.av
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lyder underför myndighetchefarbetstagaren ärOm annanensomen
myndigheten.frågor dendessamyndighet, prövas av

regeringen.försättande i disponibilitet prövasFrågor16 § avom

ansvarsnämndtill StatensAnmälan

uppsägningåtalsanmälan,disciplinansvar,frågaUppkommer17 § omen
gäller arbetstagareavskedande detskäl eller närpersonliga somav

anställning, skall dettaoffentliglagen 1993000omfattas 28 § utanomav
ansvarsnämnd.dröjsmål anmälas till Statens

ärarbetstagarenmyndighet hos vilkenanmälan densådan görsEn av
chef förarbetstagaren ärregeringen,Anmälan dockanställd. görs omav

arbets-regeringen. Omdirekt underförvaltningsmyndighet lydersomen
myndighet,lyder underchef för myndighetärtagaren en armansomen

myndigheten.anmälan dengörs av
chef förgäller inte arbetstagaren ärstyckenaoch andraFörsta enom

Bostadsdomstolen,förvaltningsdornstol,domstol, allmänallmän enen
Marknadsdom-Försäkringsöverdomstolen,hyresnämnd,arrendenämnd, en

Arbetsdomstolen.ellerstolen, Patentbesvärsrätten

Omröstning

âtalsanmälandisciplinansvar,deltar i avgörandeflera18 § Om ett om
fråganskall, när prövasupphörandeeller anställnings utom avom

iomröstningrättegångsbalkenbestämmelserna i 29 kap.regeringen, om
tillämpas.lagfama domaremed enbartdomstol

Överklagande

stycket får över-enligt andrabisysslebesked §myndighets llEn19 §
hos regeringen.klagas

får inteanställa över-någonförslag enligt 4 §myndighetsEn attom
avbrytabeslutmyndighetsgällerklagas. Detsamma ettattomen

anställningsförfarande.

kollektivav-ii frågormyndighets beslutöverklagandeEtt20 § somenav
instans prövasskall i sistaarbetsgivarens avgörandetilltal har lämnats av

hosfall först skall skei delöverklagandetarbetsgivarverk. AttStatens en
föreskrifter.särskildamyndighet framgår aven annan

räknasanställningsbeslut,skall enligt 5 §informationNär21 § ettomges
lämnadesinformationendåfrån den dagöverklagande beslutettiden för av

anslagstavla.myndighetenspå
itillkännagesföreskrifter skallenligt särskildaanstållningsbeslutetOm

dennafrån den dag dåiställetpublikation, räknas tiden ut.någon gavs
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Denna förordning träder i kraft den juli1 1993.
2. En arbetstagare har militär anställning och är anställd inomsom en som
försvarsmakten med förordnande tills vidare får bara förflyttas från en
anställning med beteckningen till fullmaktsanställning eller tillr en en
anställning med beteckningen ellerp r.

Frågor sådan förflyttning prövas den myndighet hos vilkenom av
arbetstagaren är anställd. Frågor förflyttning till anställning hosom en en

myndighet prövas regeringen eller den myndighetannan regeringenav som
bestämmer.
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18. Förslag till
Förordning fullmaktsanställningom

Regeringen föreskriver ñljande.

Tillämpningsområdet

§1 Denna förordning gäller för arbetstagare omfattas lagensom av
1993000 fullmaktsanställning.om

2 § Om någon författning innehåller bestämmelseannan avvikeren som
från denna förordning, gäller den bestämmelsen.

Avgångsskyldighet på grund ålder eller sjukdomav

Beslutande myndighet

3 § Frågor sådant skiljande från anställningenom på grund ålder ellerav
sjukdom enligt lagen 1993000 fullmaktsanställning inte skallom som
prövas Högsta domstolen prövas denav myndighet hos vilken arbets-av

ärtagaren anställd.
Om arbetstagaren är chef för myndighet lyder direkt underen som rege-ringen, prövas dessa frågor regeringen.av
Om arbetstagaren år chef för myndighet lyder underen som en annanmyndighet, prövas dessa frågor den myndigheten.av

Andra författningar

4 § Om fråga skiljande från anställningenen påom grund sjukdomav
enligt lagen 1993000 fullmaktsanställning uppkommer,om skall 25-
29 §§ förordningen 19841039 handläggningen ärendenom av om
statliga tjänstepensionsförmåner tillämpas.

Avskedande

5 § Frågor avskedande enligt lagen 1993000om fullmaktsanställ-om
ning, inte skall prövas Högsta domstolensom eller Statensav ansvars-
nämnd, prövas den myndighet hos vilken arbetstagarenav är anställd.

Om arbetstagaren är chef för myndighet lyder direkt underen som rege-ringen, prövas dessa frågor regeringen.av
Om arbetstagaren är chef för myndighet lyder underen som en annan

myndighet, prövas dessa frågor den myndigheten.av
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Förflyttning

fullmaktsan-1993000enligt lagenförflyttningFrågor6 § omom
denprövasdomstolen,Högstaskall prövasinteställning, avavsom

anställd.arbetstagaren ärvilkenmyndighet hos
myndighet prövasanställning hosförflyttning tillFråga axmanenenom

regeringen bestämmer.myndigheteller denregeringen somav

läkarundersökningAvstängning och

Beslutande myndighet

1993000enligt lagenläkarundersökningochavstängning7 § Frågor om
ellerdomstolenHögstaskall prövasintefullmaktsanställning, avsomom

arbetstagarenvilkenmyndighet hosdenansvarsnämnd, prövasStatens av
anställd.är

underdirektlydermyndighet,förchefärarbetstagarenOm somen
regeringen.frågordessaregeringen, prövas av

underlydermyndighet,chef ñrärarbetstagarenOm armanensomen
myndigheten.högrefrågor dendessamyndighet, prövas av

Handläggningen

lagenenligtläkarundersökningbeslutarmyndighetenInnan8 § om
yttrandebegäramyndighetenskallfullmaktsanställning,1993000 om

läkare.undersökasbörarbetstagarenfråganfrån läkare i av enom
yttrande ibegäramyndigheteninkorrunit, skallyttrandet harSedan

onödigt.uppenbartdet inte ärSocialstyrelsen,frågan från om

Socialstyrelsenden läkareutförs utser.Läkarundersökningen9 § somav

liderarbetstagarenvisarläkarundersökningenintyget över att10 § Om av
myndigheten bestämmafârförhållande, attjämförligteller någotsjukdom

hälsotill-sittintygtid skall lämnaefter vissarbetstagaren ett nytt omen
ellerläkareutfärdatskallstånd. intygDetta annanav ensammaavvara

Socialstyrelsen.harläkare utsetts avsom

formulärenligtskall skrivasläkarundersökningenöver§ Intyget11 som
Socialstyrelsen.fastställs av

utfärdatsharintyghänvisar till12 arbetstagaren§ Om ett enavsom
Socialstyrelsen.frånutlåtandeinhämtaskall myndighetenläkare,annan
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Anmälan till Statens ansvarsnämnd

13 § Uppkommer fråga avskedande, läkarundersökning elleren om
avstängning enligt lagen 1993000 fullmaktsanställning när det gällerom

arbetstagare omfattas 16 § lagen 1993000en fullmakts-som av om
anställning, skall detta dröjsmål anmälas tillutan Statens ansvarsnämnd.

En sådan anmälan görs den myndighet hos vilken arbetstagaren ärav
anställd. Anmälan görs dock regeringen, arbetstagaren är chef förav om

förvaltningsmyndighet lyder direkt underen regeringen. Omsom
arbetstagaren är chef för myndighet lyder underen som en annan
myndighet, görs anmälan den högre myndigheten.av

Denna paragraf gäller inte arbetstagaren är chef för allmän dom-om en
stol, allmän förvaltningsdomstol, Bostadsdomstolen, arrendenämnd,en en

hyresnämnd, Försäkringsöverdomstolen, Marknadsdomstolen,en Pa-
tentbesvärsrätten eller Arbetsdomstolen.

Omröstning

14 § fleraOm deltar i avgörande anställningensett upphörande,om av-
stängning eller läkarundersökning enligt lagen 1993000 fullmaktsan-om
ställning eller denna förordning, skall bestämmelserna i kap.29 rättegångs-
balken omröstning i domstol med enbart lagfama domare tillämpas.om
Detta gäller dock inte frågannär prövas regeringen.av

Denna förordning träder i kraft den juli1 1993.
2. En arbetstagare enligt äldre bestämmelser är tjänstledig frånsom en
fullmaktsanställning för haatt anställning, får särskildutanen annan
prövning fortsätta tjänstledig föratt detta ändamål längeså denvara senare
anställningen varar.
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19. tillFörslag
Förordning ändring i förordningen 1975om

1345 instruktion förmed Justitiekanslern.

Härigenom föreskrivs förordningen för5 § 1975 1345 med instruktionatt
Justitiekanslern skall ha följande lydelse.

varande lydelse FöreslagenNu lydelse

5§

det misstänkas befatt-Kan Kan det misstänkas befatt-att atten en
ningshavare omfattas ningshavare omfattassom av avsom
bestämmelserna discipli- bestämmelserna discipli-om om

i lagen 1976600 i lagen 19930000nansvar om nansvar om
offentlig anställning har gjort offentlig anställning har gjort
sig skyldig till tjänsteförseelse, sig skyldig till tjänsteförseelse,
för vilken disciplinpåföljd bör för vilken disciplinpåföljd bör

befarasåläggas, och kan det åläggas, och kan det befarasatt att
skriftlig enligt kap. skriftlig underrättelse enligtanmaning 14 11 §

första stycketI § nämnda lag nämnda lag kan tillställasinte
inte kan tillställas honom inom honom inom efter för-två år

efter förseelsen,två år får Justi- seelsen, får Justitiekanslern ut-
tiekanslern utfärda motsvarande färda underrättelse.motsvarande

gäller för gäller för denanmaning. Detsamma Detsamma som
den omfattasomfattas bestäm- bestämmelsersom av av om
melser disciplinansvardisciplinansvar och och motsva-om om

elleranmaning motsvarande rande underrättelse i någonom
underrättelse i författning.någon annanannan
författning.

Denna förordning träder i kraft den juli1 1993.
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20. Förslag till
Förordning ändring i förordningen 1976om

940 anställning hos allmän försäkrings-om

kassa

Regeringen föreskriver i fråga förordningen 1976940 anställningom om
hos allmän försäkringskassan i förordningen införsatt paragraf, 12en ny
med följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 §

I sådan tvist med anledningen
beslut statligettav av en myn-

dighet, skall handläggassom
enligt lagen 1974371 om
rättegången i arbetstvister, skall

arbetsgivarestaten anses som
tvistenäven när avser en an-

ställning hos allmän försäk-en
ringskassa.

Denna förordning träder i kraft den juli1 1993.





SOU 199260 75

1 Inledning

1.1 Våra direktiv i sammandrag

I det följande sammanfattning vara utredningsdirektiv dir.ges en av
198950 En översyn lagstiftningen offentlig anställning.av om

Huvudsyftet med vårt uppdrag

I direktiven huvudsyften medtre uppdraget.anges
För det första skall lagstiftningen utformas så, den skapar bättreatt

förutsättningar för förnyelsen den offentliga sektorn i linje med denav
förändrade på offentlig anställning och offentlig personalpolitik.synen Den
skall så långt det är möjligt med hänsyn främst till demokratisksom styr--
ning, insyn och rättssäkerhet stämma överens med vad tillämpassom-
inom arbetsmarknaden i stort.

För det andra skall sådana regler inte kan grundläggande försom anses
arbetstagarnas rättsställning utmönstras lagstiftningen.ur

För det tredje skall lagstiftningen göras enklare förstå, överblickaatt
och tillämpa för dem i olika egenskaper sysslar med frågor offent-som om
liga anställningar.

Inriktningen på uppdraget

Mot bakgrund de nämnda huvudsyftena med uppdraget har vi enligtav
direktiven haft till uppgift pröva hur grundläggandeatt rättslig regleringen

offentlig anställning samtidigt kanav
dels tillgodose kraven decentralisering, verksamhetsanpassning och-
anpassning till den reglering gäller för arbetsmarknaden isom stort,
dels slå vakt de medborgerliga kraven på demokratisk styrning,om-
insyn och rättssäkerhet och offentliga uppgifter fullgörsatt på ett
riktigt sätt.
Enligt direktiven är det meningen översynen bör leda till förslagatt som

skapar bättre förutsättningar personalpolitiskaatt åtgärder förnyagenom
Översynenden offentliga sektorn. bör vidare leda till reglering ären som

utformad,så den skildaatt verksamheters olikamot krav ellersvarar
konkurrenssituation. I samband med detta bör bl.a affärsverkens situation
beaktas. Vidare bör instituten tjänst och vikariat så långt möjligt avskaffas.
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offentligrättsli regle-förändringar i denvilkabör också övervägasDet ga
löne-kollektivavtalsärskilttill följdkan bli aktuellaringen ett omavsom

affärsverken.vid statligaför arbetstagare deanställningsvillkorenoch
samverkan åstadkommabehovet ibeaktaUtredningen bör också attav

undernivånstatliga chefer, bl.a. på närmaströrlighet blandstörre
pågående allmännautgångspunkt i demedverkschefen. bör görasDetta

riktning.strävandena i denna
pågåendetill denövervägandensinaUtredningen bör också anpassa

för 2inomregeringskansliet möjlighetenprövningen inom att ramenav
minskad offentlighettillgodose behovettryckfrihetsförordningenkap. av

i vissa rekryteringsärenden.
direktvadutredningen fritt utöverbör detEnligt direktiven stå att som

i utredningentill ändringar LOAde förslagi dessa ta ansersomanges upp
lämpliga och påkallade.

ändringar ifrågor därfem speciellatill direktivenbilagaI tas uppen
nämligenutredningen,särskiltLOA bör övervägas av

förhållandet till brottsbalken m.m.,
ställningi verksledandeuppsägning arbetstagare2. m.m.,av

tjänstebefrielsepartiell3. m.m.,
fullmakter,4.

behandlasdirektiven börhälsoundersökningar enligtperiodiska som5.
förtur.med

vilkaslutligen också övervägaenligt direktivenUtredningen bör
vidareÖvergångsbestämmelser ochiändringar behöver LOAsgörassom

bör påregeringsförfattningar, främst AF överi del ett mersessomen
vanligt sättske. Till detta kommersystematiskt hittills kunnatsätt än

kan bliregeringsförfattningarandra lagar ochde följdändringar i som
aktuella.

Uppläggningen arbete1.2 vårtav

förhaft delvis andra utgångspunkterunderstrykaDet viktigtär att att
anställningförfattningsregleringen offentlig änbehandlingvår omav

ha varituppdrag kanflertalet tidigare utredningar området. Vårt sägaspå
helhetssyn i detåstadkommaövergripande och inriktat att enmer

de allmänna önskemålenarbetsrättsliga regelsystemet, där om en
detaljreglerspecial- ocharbetsmarknaden i och färreanpassning till stort

har inte varitvid bedömningen. alltsåfått framträdande plats Dethar en
den tid vipraktiskt möjligt för inomoch inte hellermeningen att somoss

ingåendedelfråga likavarje förekommandehaft till förfogande behandla
uppdragområdet, vilkastidigare sakutredningardetaljerat påoch som

byggerfråga. förslagtill speciell Våraoftast har varit begränsade någon
övergripandeomfattning allmänt hållna ochsålunda i ganska stor mer

delfrågor kan i flera fallföreslås för olikamotiveringar. lösningarDe som
följd allmännakonsekvensändringar till vârbetraktasnärmast synavsom
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hur författningsregleringenpå offentlig anställning bör utformas iav
framtiden.

Enligt utredningens direktiv skall översyn ske lagstiftningenen av om
offentlig anställning. Vårt uppdrag får dock begränsat till iattanses
huvudsak bara de anställningar finns inom den statliga delenavse som av
den offentliga sektorn. Den centrala författningsregleringen finns i RF och
LOA. Föreskrifter i anslutning till LOA har meddelats regeringen iav
främst AF. Därutöver finns ytterligare antal författningarett stort av mer
eller mindre allmängiltig betydelse arbets- och anställningsvillkoreniom
statliga anställningar. Det bör härvid betonas vi det ändamålsen-att ansett
ligast inrikta vår översyn lagstiftningen i första handatt det centralapåav
regelverket i LOA på de ändringar aktualiseras i främstAFsamt som som

direkt följd våra lagförslag. Beträffande övriga författningar inomen av
det personalpolitiska området pågår arbete med dem också inom denett
s.k ALP-gruppen hos finansdepartementet. När ställning har tagits till våra
författningsförslag får särskilt över de följdändringar kan bliman se som
aktuella i den övriga förordningsfloran.

Under utredningsuppdragets genomförande har vi samrått med represen-
för berörda myndigheter inklusivetanter affársverken, utredningar och

andra Vi har också informerat de berörda fackliga huvudorganisa-organ.
tionema och dem tillfälle föra fram synpunkter.gett att

Vi har vidare informerat och inhämtat synpunkter från regeringskansli-
i Danmark, Finland och Norge. Vi har också sekretariatet haftema genom

olika kontakter med från Europaparlamentets generalsekreta-representanter
riat och EG-domstolens sekretariat för belysa olika EG-aspekter på vårtatt
uppdrag.

Efter remiss har vi yttrande till Civildepartementetavgett över rapporten
Ds 19912 Förenklad ställföreträdarlag och till Kommunikationsdeparte-

över 1990 års sjömanslagsutrednings betänkandementet SOU 1991103
En sjömanslagstiftning.ny

Vi har under 1991 överlämnat delbetänkandet SOU 199129mars
Periodiska hålsoundersökningar i vissa statliga, kommunala och lands-
tingskommunala anställningar.





SOU 199260 79

2 Den statliga arbetsmarknaden

2.1 Några uppgifter personalstrukturenom

Under 1970- och 1980-talen ökade sysselsättningen den offentliga sektorn
från miljon till drygt och halv miljon. Den ökningenen storaen en
berodde främst på sysselsättningen i kommunerna ökade medatt nästan
300.000 ökning med än 70 % och sysselsättningenattpersoner en mer- -
i landstingen fördubbladesän och ökade med drygt 200 000.mer

Under 1970-talet ökade antalet statsanställda med %.17 Sedan år 1982
har antalet statligt anställda stadigt minskat, och under l980-talet har
antalet statsanställda minskat med %.7 Vid jämförelser mellan de statliga
och kommunala områdena bör hänsyn till andelen deltidsarbetandetas att
är hosstörre kommuner och landsting hosän staten.

Under 1970-talet skedde strukturförändringar inomstora Frånstaten.
Stockholm omlokaliserades 10 000 statsanställda och neddragningar
gjordes bl. inom försvaret.a.

Personalminskningarna under 1980-talet skedde helaöver det statliga
området med undantag högskoleområdet, där antal regionalaettav nya
högskolor inrättades. Minskningama berodde dels vissapå statligaatt
verksamheter fördes tillöver kommunal eller privat regi, dels verkligapå
neddragningar. Stora omställningar har ägt grundpå bl.a.rum av om-
organisationer. Exempelvis har sysselsättningen hos länsstyrelserna
halverats till följd ändringar inom skatteväsendet, och sysselsättningenav
inom Socialdepartementets område har minskat kraftigt grundpå av
förändringar på omsorgsområdet. Personalminskningama, följdesom
1980-talets neddragningar anslagen till de statliga myndigheterna,av var
mindre än vad minskningama anslagen.motsvararsom av

År 1991 antalet statligt sysselsatta 387 000. den civilaInomvar
statsförvaltningen 150 000 sysselsatta och inom högskoleområdetvar
46 000. Antalet sysselsatta inom försvaret 47 000. affärsverks-Inomvar
sektorn 144 000 sysselsatta.var

Andelen i statliga anställningar 58 %män år 1991. Den andelen harvar
Årstadigt sjunkit under 1970- och 1980-talen; år 1970 den 65 %.var

1991 arbetade %11 de statsanställda männen och %35 de statsan-av av
ställda kvinnorna deltid.

demAv är statligt anställda påfallandeär mellanmånga 40 och 50som
år gamla. De omorganisationer, nedläggningar och neddragningar av
statliga verksamheter pågår, torde fortsätta under l990-talet. Ensom nu
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neddragning personalstyrkan hos myndighet leder typiskt till attsettav en
äldre arbetstagare lämnar anställningen form pensionmed någon ellerav
avgångsvederlag. Den leder vidare till även arbetstagare lämnaratt yngre
anställningen, eftersom de har rörlighet och attraktionskraftstörre påen
arbetsmarknaden och turordningsreglemaär de på grund först blirsom av
uppsagda vid arbetsbrist. neddragning också till förEn leder att utrymmet

nyrekrytera arbetskraft blir mindre. Mycket talar därför föratt attyngre
överrepresentationen k. fyrtiotalister kommer bli ännuattav s. mer
markerad med den pågående utvecklingen. kan förutseMan stornu en
personalomsättning tio tjugo år, då andel statsanställda understorom en-
loppet kommernågra år avgå med pension.attav

Andra troliga utvecklingslinjer andelen kvinnligaär arbetstagare hosatt
fortsätter öka. talar förMycket också antalet anställda inomstaten att att

försvaret minskar. minstInte kommer antalet statsanställda minskaatt
radikalt, affärsverken privatiseras.när

2.2 historiskEn tillbakablick

Efter riket vidt, flereär ärenden och vichtigare, konungenän att
förmå dem utreda, tarfv han råd, embetsmän ochensammer
höfdingar, honom bistå, hvilke han vällier och eftertagersom
Sveriges lag, riksens tarf och godtyckio sino. regerings----l634 års
form, punkt 4.

Oavsättligheten

Med den svenska centralstyrelsens framväxt under 1500- 1600-talenoch
följde också reglering anställningsvillkoren för ämbetsmännen. Dessaen av
hade tidigare varit kungens tjänstemän.änsnarast statensegna

En tidig reglering statstjänstemärmens rättsliga ställning återfanns iav
den konungaförsäkran Gustaf Adolf fick inför sitt trontillträdesom avge
år 1611 och formulerad Axel Oxenstierna. fickKungen lovasom var av

företrädesrättadeln till tjänster tilloch ensamrätt höga tjänsteratt samtge
icke heller ifrånnågon sådane embeter degradere eller afsättie medatt

mindre förän han ifrån sitt embet lagligen dömbd blifver.rätte
Den formuleradeår 1611 regeln tjänstemän inte sin vilja kundeatt mot

skiljas från tjänsten dom förän domstols bildar grundvalenannat genom
oavsättligheten, institut har visat sig mycket livskraftigt. detMenett som
skulle dröja innan oavsättligheten skrevs i grundlagen.

Under 1600- och 1700-talen framgick tjänstemännens ställningrättsliga
främst konungaförsäkringar och stadganden ämbetsbrott. Reglerav om om
bl.a. tjänstetillsåttningåterfanns i regeringsformema. perioderUndert.ex.

stark konungamakt fick ämbetsmännens till tjänsten vika, medanrättav ge
oavsättlighet huvudregel när konungamakten Genomgåendevar var svag.

det adeln med kraft och konsekvens företrädde tjänstemännensvar som -
sinadvs. intressen.egna -

En tendens sig starkare under och 1700-talenväxte 1600- attsom var
tjänstemännen inneha tjänsten med liknade äganderätt.ansågs något som
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Det synsättet ledde bl.a. till det k. ackordssystemet, vilket innebar atts.
tjänsteman sålde sin tjänst till efterträdaren. Ackordssystemet,en som var

särskilt utbrett inom försvaret, försvarm inte helt förrän under delensenare
l800-talet.av

I 1720 års och 1772 års regeringsformer stadgades i § 2 kungen inteatt
laga dom fick någon förderfvautan till liv och ära, lem och välfärd.

Riksdagen beslutade den juni19 1786 med kungens samtycke välfärdatt
skulle inbegripa även innehav tjänster och ämbeten, ingenså skulleattav
kunna avsättas från tjänsten behörig domstols rannsakanutan och dom.
Därmed hade oavsättligheten fått lagskydd, skydd försvann närett som
ordet välfärd år i1789 förenings- och säkerhetsaktens byttes§ 2 ut mot
ordet gods.

Med 1809 års regeringsform oavsättligheten till sist grundlags-gavs
skydd. I § vilken36, jämte § 35 i kraft till år 1966, stadgadesvar
följande

De bekläda domareämbeten, högreså lägre, allasom samtsom
andra ämbets- och tjänstemän, än de i föregående § nämnda, kunna
icke, medelst rannsakningutan och dom, ifrån sina innehavande
sysslor Konungen avsättas, heller, efter ansökningar,utanav egna
till andra tjänster befordras eller flyttas.

De statliga tjänstemännen i aktiv tjänst kunde indelas i tvågrovt grupper
ordinarie och icke ordinarie. Ordinarie tjänstemän fick till skillnad från-

icke ordinarie särskilt bevis för sinett anställning, fitllmalczen. Enbart
ordinarie tjänstemän omfattades grundlagsbudet. De tjänstemän iav som
§ 35 särskilt undantogs från oavsättligheten de k. förtroendeämbets-var s.
männen se nedan.

Vid sidan fullmakten växte ordinarie anställningsfonn fram,av en annan
nämligen konstitutorialet. Denna innebar den ordinarie tjänstemännenatt
kunde skiljas från anställningen även administrativ väg. Under 1900-
talet utvecklades dessutom praxis innebar ordinarie tjänstemänatten som
anställdes med förordnande tills vidare eller på viss tid. De ordinarie
tjänstemän inte anställda med fullmakt omfattades intesom var av
oavsättligheten enligt § 36 i 1809 års RF.

Syftet med den oavsättlighet följde § 36 ursprungligensom av var
privaträttsligt tjänstemännen skulle inneha tjänsten med äganderätt. Under-
inflytande tysk komrätt dock statsrättsliga i för-av argumentsenare
grunden. Bestämmelsen i § 36 skulle konstitutionellt begränsa konunga-
makten och oväldig och orädd tjänstemannakârgarantera stod frien som
i förhållande till konungen eller partipolitiken. Statsvetarensenare von- -
Hartmansdorff formulerade det så oavsättlighet kunde befaraatt utanman

trälaktighet i civilen.en
Under 1800-talet började införa innebar grundlagensystem attman som

kringgicks olikapå sätt. Bl.a. intogs regelmässigt i avlönings- och pen-
sionsreglementen och anställningsdokument förbehåll och regler om
avgångsskyldighet på grund ålder eller sjukdom eller förflyttnings--av
skyldighet för fullmaktshavare och i vissa fall andra ordinarie.- -
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medföraoavsättligheten ansågsbakgrundkanSystemen att enmot avses
arbetsuppgifterna.tillinte rätttill lönenrätt enmen

i års1809förenligt med § 36dettatveksamtfårDet varomanses
frånfrämstockså dessariktadesStark kritikregeringsfonn. system,mot

förbehållmedrättsvetenskapligt håll. Systemenochstatsvetenskapligt om
domstolarna.dockgodkändesavgångsskyldighet av

ochavlönings-olikaintagits iavgångsskyldighetreglerDe somom
StjLstatstjänstemannalagenisammanfördes 1966årpensionsreglementen

dengenomfördesSamtidigttjänstemän.entledigandereglertill avom
infördes.RFkap. 10 §nuvarandevilken 11grundlagsreform medpartiella

1982förordningenanställda arbetarestatligtdåSedan år 1971, genom
regleradestatligtiför arbetstagaretjänstemannaanställning113 om

statligtprincip samtligaiomfattastjänstemän,gjordes tillanställningar
ändringöverfördesavgångsskyldighet. Dereglerna utananställda omav

jfr avsnitt 6.3.3.tilli sak LOA
frånskiljaskundetjänstemänordinarieOavsättligheten innebar att

ämbetsansvarsreformenMeddomstols dom.anställningen enbart genom
principiskallavskedandeBeslutdagens regler.1975 infördes t.ex.är om

skall prövassakenarbetsgivarmyndigheten. Förmeddelas att av enav
ändringtalanväckerprincip arbetstagarendomstol krävs i att avom

beslut.myndighetens

Förtroendeämbetsmännen

under 1700-framprincipoavsättligheten växtemedParallellt annanen
frånundantogsförtroendeämbetsmänvissa k.nämligen dentalet, att s.
1751konungaförsäkran årAdolf Fredriksenligtoavsättligheten. Dessa var
medutrikesväsendet,personalen inomdvs.ministrar,utrikesvåra men

verkschefer, högalandshövdingar,ledamöter,statsrådetstiden blev även
förtroendeämbetsmän.andra höga tjänstemänmilitärer och

regeringsform.i 35 i 1809 årsintogs §förtroendeämbetsmänRegeln om
avgå.förtroendeämbetsman måsteför närförutsättningaringaDär engavs

protokollet överiskulle dockavgångsskyldighetSkälen för sådan angesen
beslut.Kungl. Majzts

under 1800-inte nämnvärtändradesförtroendeämbetsmänKretsen av
grundavgângsskyldighetmedoch hela1900-talen,och systemet av
grund försakligregelavskaffades 1966. Enårbristande förtroende om
underfunnits endastprincipsåledes iverkschefer haruppsägning enav

historia.periodkort vårav

Lön

underhåld,skäligtförordnasriket skallembete iochOppä hvart ett
tålabästriksenstarf kräfver ochochembetsens hederefter statsom

punktregeringsform, 48.kan--- 1634 års

själv fickämbetsmannenpålagori formförr utgåkundeLönen somav
sportlersmarknad,inkomst påhandlamasandelardriva in, t.ex. enav

formenfick alltmerlönenk. tjänstgöringspengar,eller övriga avmens.
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kontanta medel. Ofta uteblev även kontanta löner när ekonomistatens var
dålig. Under delen 1800-talet beräknades 13 statstjänstemän-senare av av

inkomster utgöras tjänstgöringspengar, och så budgetåretnens sentav som
194344 fanns anslag för tingsgästningspenningett i riksstaten.upptaget

Med förvaltningens framväxt följde komplicerat tjänstesystem.ett
Flertalet tjänster oavlönade; de tjänster berättigade till lön inne-var som
hades i avsevärd utsträckning utförde litet eller ingetav personer som
arbete. Arbetet utfördes i stället de icke-ordinarie, och deras löneför-av
hållanden praktiskt oreglerade. Det brukligttaget allavar attvar som var
formellt kompetenta och ville fick icke-ordinarie tjänst lönutanen men
med k. gratifikation till jul och midsommar. Arbete utfördes i den måns.
något fanns göra. Den vikarieradeatt på ordinarie tjänst fick lön,som en

väntetidema för få vikariat långa och föratt ordinarieett tjänstmen var en
oftast mångåriga. Med sådant är det inte förvånandeett de icke-system att
ordinarie tjänstgjorde i flera verk samtidigt. En aspirant kunde lämna
hatten på verk, rocken på och utföraett arbeteett på tredje förannat ett

visa sitt intresse för arbetsgivarna.att
Flera kommittéer försökte åstadkomma reform avlöningsväsendet,en av

de resultaten uteblev. Olikastora med indelning i lönegradermen system
och uppdelning avlöningen i lön ca 23 och tjänstgöringspengar caav
13 regelbundna ålderstillägg infördes.samt

Till bilden hör det enligt 1809 års regeringsformatt i princip var
riksdagen med Kungl. Majzt skulle bestämmagemensamt översom statens
utgifter. Ett utflöde denna princip tjänster inrättadesattav var av
riksdagen och Kungl. Majzt ett uppmärksammat frångemensamt avsteg
den principen Karlnär XIV Johan på hand inrättade Hovrättenvar egen
över Skåne och Blekinge insparademed pengar.

Riksdagen skulle enligt den beskrivna principen besluta vilken lön varje
tjänsteman skulle få. Ett gigantiskt arbete lades ned förslagpå till
avlöningsreglementen, vilka kunde fastställas, förkastas eller ändras av
riksdagen. 1902 års löneregleringskomrnitté under 20 års tid 65avgav
större betänkanden.

Senare tillkom lönekommittéer för olika förvaltningsgrenar och för olika
anställningsfomier. Utvecklingen gick centralisering, och 1948mot en
sammanfördes flertalet avlöningsreglementen till Statens allmänna
avlöningsreglemente SAAR.

Detta lönekineseri kritiserades bl.a. för tungroddhet. Utrymmet ñrs.
enskilda personalgrupper företrädare i riksdagenatt påverka de-genom en
taljförslagen samtidigt riksdagensstora, möjligheter påverkavar attsom
förslagen i små.stort var

Sedan år 1966, då statstjänstemannalagen infördes och SAAR av-
skaffades, har lönerna bestämts kollektivavtal mellan påparternagenom
den statliga arbetsmarknaden. Utvecklingen har gått från centrala
löneförhandlingar till sektorsvis och lokalt löner.satta
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framstatstjänstemäntörhandlingsrätt för växerEn

underframväxteför arbetareförhandlingsrättförenings- ochDen som
lagMed 1936 årsarbetsmarknaden.gällde helabörjan över1900-talets om

ochförhandlarätttjänstemänförhandlingsrätt fick ävenförenings- och att
arbetsgivaren.avtal medsluta

underkastadeanställda tjänstemänkommunaltStatligt eller varsom
1937kungörelsen årMedmotsvarande rätt.hade dock ingenämbetsansvar

myndigheternaålades docktjänstemänñr attförhandlingsrätt statensang.
till deFörslagenviktiga frågor.personalorganisationema ikonsultera
regel-ocksåföregicksförelades riksdagenavlöningsreglementen avsom

förhandlingarorganisationer,med personalensförhandlingarråtta som an-
tillfredsplikt, inteochlönöverenskommelserleda tillsågs t.ex. menom

kollektivavtal.
denpåförhandlingssystemverksamthinderfanns fleraDet mot ett
intetjänstefelstraffbartdet innebarstatliga arbetsmarknaden. Ett attattvar

strejker uteslutna. Ettdärförarbetsuppgifterna, och ansågs annatutöva var
intevarför arbetsgivarenlönegaranti,innebäraoavsättligheten ansågsatt en

Ävenlöner.innehålla tjänstemännenslockoutansågs kunna genom
lönemedelinflytande överriksdagen skulle haprincipen statensatt

vadarbetsmarknaden tilloffentligaanpassning denförsvarade somaven
allmänt gällde.

olika förslagkom medutredningartillsattes fleraUnder 1950-talet som
dock intestridsåtgärder.och Dettill förhandlingartill regler rätt varom
fruktlösaefter många1937 års övergavs,förrän år 1966 systemsom

Samtidigtstatstjänstemarmalagen.medförsök. SAARDâ ersattesersattes
5 och 10nuvarande kap.regeringsform med lli35 och 36 1809 års§§

anställnings-bl.a. lön och andraStatstjänstemannalagen innebar§§ RF. att
tillinfördeskollektivavtal. Vidare rättivillkori huvudsak skulle regleras

arbetsmarknaden.statligastridsåtgärder denstrejk, lockout och andra på
gälldevad pålågtill stridsåtgärder näraRegleringen rätten somav

arbetsmarknaden i övrigt.
fullständig.inte Idockstatstjånstemännens förhandlingsrättDenna var

inteAvtal fickpunktvisa avtalsförbud.fortfarande vissaStjL återfanns3 §
träffas om

tjänsteorganisationensellerindragning tjänstinrättande ellera av
utforrrming i övrigt;

arbetetfördelningenarbetsuppgifter, ledningen ochb myndighets av
ledighettillarbetstidens förläggning eller rättinom myndigheten, annan

än semester;
eller idenna lagregleras ianställnings- eller arbetsvillkorc som

tillhörenligt lagen Konungens,författning vartill lagen hänvisar eller
myndighets beslutanderätt.riksdagens eller

inñrdes.slopades helt 1977 när LOAåterstående avtalsförbuden årDe
träffas ibordeenligt vilka avtal intemed allmänna uttalandenDe ersattes

omfattningmål, inriktning,frågor gäller offentliga verksamhetensdensom
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och kvalitet prop. l97576l05 bil. 150 ff.. Samtidigt med LOAs.
tillkom medbestämmandelagen MBL. MBL gäller med några undantag -
och modifieringarmed de i statligaäven anställnings-som anges ovan -
förhâllanden. Parterna den statliga arbetsmarknadenpå har träffat ett
särskilt huvudavtal, enligt vilket gränsdragningsfrågor detta områdepå
skall hänskjutas till särskild nämnd. Hittills har inga grånsdragnings-en
frågor förts till nämnden.

Förtjänst skicklighetoch

Högadeln hade med Gustaf Adolfs konungañrsäkran år 1611 och genom
1612 privilegier tillförsäkratsårs tillensamrätt högre ämbeten och före-
trädesrätt till lägre ämbeten. Med utvecklingen förvaltningen korn dennaav
princip urholkas. Enligt punkt i8 1660 års additament till 1634 års RFatt
skulle uti alle tiänsters beställande capacitet och merita atten-personemes
deras, ingen för ringareså avkomme förskiutes eller för ståndet allenaatt

och icke flere tiänster cumuleras på deänattavanceras, en person, som
nödvändigt tillhopahöra och han gitter utföra, välförståendes ingenatt
adelsman beklädamå charger.än tvåmer

just förtjänst och skicklighetAtt skulle fälla utslaget vid tjänstetillsätt-
ningar stadgades redan i 1719 års RF punkt i34. Uttrycket nuvarande

kap. således11 9 § RF är än 270 år gammalt.mer
Regeln förtjänst och skicklighet innebar bakslag för adeln ochettom

dess eftersträvan ensamrätt till ämbeten. regeln hade sinAtt udd riktad
adeln framgår tydligt i§ 28 1809 års RFmot av

---Konungen fäste vid alla befordringar afseende endast å de sökan-
des förtjenst och skicklighet, icke på deras börd.---men

Det har ofta framhållits det krav saklighetpå år kåman i regelnatt som
förtjänst och skicklighet har betydelse för jämställdheten mellanom

kvinnor och jfrmån kap.11 9 § och kap.1 9 § RF. detta inteAtt var
avsikten tidigare framgår klart bl.a. § 28 i 1809 års RF ända framattav
till år 1925 vid sidan bestämmelsen förtjänst och skicklighet iav om- -
princip utestängde kvinnor från statliga ämbeten.

2.3 Nuvarande regler i sammanfattning

Lagen 1976600 offentlig anställning, LOA.om

I LOA finns särskilda bestämmelser för arbetstagare inom den offentliga
sektorn. Den överväldigande delen bestämmelserna gäller dock enbartav
för arbetstagare inom den statliga delen arbetsmarknaden. Endastav
bestämmelserna i kap.3 LOA arbetskonflikter och skadestånd gällerom
för alla arbetstagare inom den offentliga sektorn.

framgåttSom det föregående avsnittet i betänkandet beslöts LOAav
samtidigt med lagen 1976580 medbestämmande i arbetslivet, MBL.om
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Samtidigtjanuarilagstiftningen trädde i kraft den 1977.1Den nya
statstjänstemannalagen 1965274.upphävdes bl.a.

följandeparagrafer. I detkapitel med sammanlagt 92består 17LOA av
för huvudsakliga innehåll.kortfattad redogörelse lagenslämnas en

tillämpningsområde.bestämmelser lagens Lagenkap. finnsI 1 LOA om
inom den statliga delenenbart för arbetstagaregäller i stort sett av

försäkringskassomaoch för arbetstagare hos de allmännaarbetsmarknaden
ellerdock för statsråden JO 2 §.gäller inte1 §. Den t.ex.

bl.a. vadbestämmelser finns i kap. LOA. DärAllmänna 2 somanges
reglerad anställning Detta begrepputtrycket statligt l §.medavses

tillämpningsom-lagensför i visst hänseende avgränsaanvänds i lagen att
främst i de förordningarförekommer också och kanskeråde. Begreppet

LOA.omgersom
arbetskonflikter och skadestånd.finns bestämmelserkap. LOAI 3 om

för offentliga sektorn, alltså ävengäller hela denDetta kapitel nämntssom
för kommunerna.

finns tillregleras i kap. LOA. DärTjänstetillsättningar 4m.m.
bl.a. svenskt medborgarskapregeringsformen reglerkomplettering omav

skicklighetenviktiga principenvillkor för anställning 2 §. Den attsom
tjänstetillsåttningar slås fast i § tredje stycket.skall främst vid 3sättas

tjänstgöringsskyldighetibestämmelserkap. har samlatsI 5 LOA om
vilken utsträckning ordinarievissa fall. finns bl.a. bestämmelser iDär om

vissatjänst och vad idomare skyldig l §är utövaatt somannan
iakttas i händelse krighänseenden skall 2 §.av

kap. får alltså inteBisysslor regleras i LOA. En arbetstagare6m.m.
verksamhet, kan rubbainneha anställning eller uppdrag eller utöva som

arbetstagares opartiskhet i tjänsteut-förtroendet till hans eller arman
anseendeövningen eller skada myndighetens 1 §.

anställnings upphörandekap. finns bestämmelser påI 7 LOA annatom
skiljas frånavskedande. Enligt får arbetstagare1 §sätt än an-genom

kapitletföreskrift i Därför innehållerställningen endast med stöd LOA.av
grund sjukdom.regler entledigandet.ex. avom

arbetsbrist ochturordning vid uppsägning grundBestämmelser på avom
kap. meddelasföreträdesrätt återanställning finns i och LOAtill LAS. I 8 9

bestämmandetför statliga området. Vidvissa särskilda regler det av
uppsägning således hänsyn ävenplats i turordning för kanarbetstagares tas
riktigt fullgör rättskipnings- ellertill kravet myndigheten sättpåatt ett

förvaltningsuppgift.
disciplinansvar. Bestämmel-statliga gäller lagregleratPå det området ett

eller oaktsamhetfinns i kap. uppsåtligen10 LOA. Den avserna som
såledesåligger honom i hans anställning kan åläggasåsidosätter vad som

felet inte ringa Disciplinpâtöljdema ärdisciplinpâföljd är 1 §.om
varning löneavdragoch 2 §.

avskedande.återfinns särskilda bestämmelser FörI 11 kap. LOA om
bestämmelserna i LAS.arbetsmarknaden i övrigt gäller detta områdepå

anmälaunder vissa förutsättningar skyldigaStatliga myndigheter är att
i kap.till Bestämmelser detta finns 12 LOA.arbetstagare åtal. om
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Avstängning och läkarundersökning i vissa fall regleras det statligapå
området i kap.13 LOA. Till reglerna läkarundersökning i 2 § knyterom

flertal bestämmelser i anställningsförordningen 1965601,ett AF.an
I kap. finns föreskrifter14 LOA handläggningen vissa frågorom av som

i 7 och 10 kap.13 LOA. Kapitlet innehåller således reglert.ex.avses -
bl.a. skriftlig anmaning i disciplinärenden förbud1 §, dubbelbe-motom

straffning 3 §, regel myndighet i vissa fall skall avvaktaatten om
domstols dom innan beslut uppsägning eller avskedande meddelas 6 §om
och bestämmelser överläggning och varsel 7 §.om

Vilken myndighet skall fatta beslut i olika situationer isom anges
kap.15 dettaLOA. I kapitel beslutande myndighet finns ocksåom m.m.

bl.a bestämmelse omröstning 7 §.en om
I 16 kap. LOA finns bestämmelser rättegång Handläggningenom m.m.
mål angående tillämpningen lagen följer reglerna i lagen 1974371av av

irättegången arbetstvister 1 §. I kapitlet finns också bl.a. regelom en
skadestånd i ärenden avskedande 7 §. Bestämmelsen innebärt.ex.om om

arbetstagare på område i sådant fall endastatt har tillrättstatens etten
skadestånd för formaliafel, skadestånd för s.k. bedömningsfel inte.utgår

Bestämmelser verkställighet beslut meddelas i 7kap.1 LOA. T.exom av
beslut anställnings upphörande enligt 7 kap. eller4 5 LOA,§om om
löneavdrag disciplinpåföljd enligt kap.10 LOA eller1 §som om av-
skedande enligt kap.11 LOA får inte verkställas förrän beslutet har

slutligtprövats efter talan i 16 kap. 2 § LOA eller tillrättensom avses
sådan talan har förlorats.

Anställningsförordningen 1965601, AF

Till LOA ansluter del regeringsförfattningar. Den betydelsefullamesten
dessa är AF, innehåller sammanlagt paragrafer.42av som
I finns bestämmelserAF bl.a. villkor för tjänst, tillsättning6 7 §§,om -
tjänst, 7 14 §§, tillsättning vikariat 15 16 §§, medverkanav a av m.m.,- -

vid rekrytering biståndspersonal, 16 anstållningsbevis, 17av a
skyldighet utöva tjänst 18 19 §§, partiell tjänstebefrielse,att annan m.m., -

löneavdrag19 disciplinpåföljd, 20 bevisupptagning, 20a som a
läkarundersökning i LOA, 21 26 §§, avstängning, 27som avses -
anmälan till Statens ansvarsnämnd, förening27 tjänster 28a av m.m., -
31 §§, anställnings upphörande på sätt än avskedande, 32annata genom -
35 §§, tjänstgöringsintyg, 36 bisysslor, 37 38 §§, neutralitet och-
skyddsarbete vid arbetskontlikt, 39 och överklagande, 40 42 §§.-

Övriga författningar på det statliga arbetsgivarområdet

På det löne- och personalpolitiska området finns det utöver AF ytterligare
antal regeringsförfattningar. Dessa har under deett åren genomgåttsenaste
betydande minskning. totalt cirka 45 författningarAv har regeringenen

sålunda den 21 november 1991 beslutat upphävande omkring 20om av
stycken författningar. De kvarvarande författningama föremål förär
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3 Vissa jämförelser och
EG-aspekter

3.1 En kort jämförelse med arbetsmarknaden
i övrigt

Den allmänna arbetsrättsliga lagstiftningen gäller i princip över hela
arbetsmarknaden. Inom de denna lagstiftning råder dockramar som anger
olika förhållanden inom olika arbetsmarknadssektorer. Det förhållandet att
särskilda regler gäller på den statliga delen arbetsmarknaden iär ochav
för sig inte unikt. Ovanligt är däremot de särskilda reglernaatt i stor ut-
sträckning har utformats författningar.som

Den kollektiva arbetsrätten bygger på synsättet löner och andraatt
anställningsvillkor inte bestäms marknadskraftema eller statsmak-av av
terna, det ankommerutan att på arbetsmarknadens reglera dessaparter att
villkor i kollektivavtal år bindande för organisationemas medlemmarsom
och medför fredsplikt under avtalsperioden.som

Den kollektiva arbetsrätten i Sverige utformas främst i MBL. MBL
gäller, med de undantag i lagen, över hela arbetsmarknaden.som anges
Den beskrivna synsättet kan också anläggas denovan på offentliga sektorn,
åtminstone i fråga de ämnen, där kollektivavtal har träffats.om

När det gäller ämnen inte har reglerats i kollektivavtal, finns detsom
skillnad i synsättet den offentliga ochen den övriga arbetsmarknaden.

Enligt övergångsbestämmelse till LOA, fåren offentlig arbets-p. en
givare tills vidare i författning meddela föreskrifter i fråga, ävenen om
frågan i och för sig kan regleras i kollektivavtal. Sådana föreskrifter får
dock inte strida kollektivavtal.mot

På det statliga området finns antal sådana författningar.ett stort Många
dessa författningar lever kvar sedanav gammalt. Andra är äldre för-

fattningar har utfärdats förordningar på eftersom vissa ändringar.nyttsom
Detta har i regel skett med de fackliga organisationemas goda minne. I
något fall har valt utfärda förordningatt i stället förman slutaen att ett
kollektivavtal i den aktuella frågan.

Övergångsbestämmelsengäller även detpå kommunala området, och
föreskrifter i dessa ämnen skulle kunna även på detta område. Enligtges
vad vi har inhämtat förekommer det inte längre några föreskrifter i kom-

eller landsting har meddelatsmuner med stöd Övergångsbestäm-som av
melsen.
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ocharbetsgivaremellanförhållandenareglerasSammanfattningsvis
kollektivavtal.ochlagararbetsmarknadenhelaöverarbetstagare genom

före-regleringdärutövertillkommersektornstatligaden genomInom en
föreliggerSåledesensidigt.arbetsgivarenutfärdatshar enskrifter avsom

och arbets-arbetsgivareförhållande mellanregleraskillnad i sättet att
arbets-övrigsektor ochoffentligmellanteoriniSkiljelinjen gårtagare.

denstatliga ochmellan denskiljelinjenemellertidpraktiken gårmarknad. I
arbetsmarknaden.övriga

förekommerarbetsmarknadenstatligadenFörfattningsregleringen på
äldremedenlighetiregeringen,grundfrämst påmening attenligt vår av
1966verksamheten. Förestatligadetaljstyrt denförvaltningstradition, har

reglerasprincipstatsanställda iflertaletföranställningsvillkorenskulle
därefter hartid ochUnderjfr avsnitt 2.2.offentligrättsligt samma

området.kommunaladetalltmer pådomineratkollektivavtalsregleringen
mellanolikhetertilllettvi det,har,traditionermotstridigaDessa sersom
dennaBl.a.arbetsmarknaden.kommunala motdenochstatligaden

till såletthararbete, atts.k. ALP-gruppensdenfårbakgrund somses
avsnittavskaffas jfrhar kunnatförordningarpersonaladministrativamånga

ytterligaretillledakommerförslagfrån våra attocksåVi utgår att en2.3.
område.dettaförfattningama pååterståendedeminskning av

personaladministrativadetochpersonalenkommunalaSärskilt denom
för demgällerregelsystem som

tillsammansmedi landetkommuner284finns detnärvarande caFör
medlandstingskommunerdet 23finnsanställda. Dessutom700 000

anställda.000omkring 440
Denkommunerna.inomrepresenteradefinnsyrkesgruppermångfaldEn

skolledama. Inomochlärarnaärprimärkommunemainomstörsta gruppen
antalsmässivårdbiträden deochsjuksköterskorärlandstingskommunema

yrkesgruppema.största
personalorganpolitiskt etthar sammansattVarje kommun ett organ,

kom-mellanförhållandetgälleri frågorkommunenföreträder somsom
valdsärskiltpersonalorganetärAntingenanställda.och de enmunen

uppgiftenhandhaseller såpersonalnämnden,kallad avoftastnämnd,
och före-kollektivavtalträffarPersonalorganetsjälv.kommunstyrelsen

förvalt-tillstödråd ochförhandlingarvid samtkommunenträder ger
personalfrågor.iningarna

samtligalandetssammanslutningkommunförbundet ärSvenska aven
serviceorgan.ochintresse-uppgiftmed gemensamtettkommuner att vara

förhand-Enarbetsgivarorganisation.centralfungerarFörbundet som en
kommunernaförbundet ochföreträderutseddfinnslingsorganisation som

arbetstagarorganisationema.medöverläggningarochförhandlingarvid
utfärdarochkollektivavtalbindandeförbundetförsluterDelegationen

kollektivavtal.lokalaingåbl.atill kommunerna attrekommendationer om
rekom-följa dessaskyldigakommunerna attstadgar ärförbundetsEnligt

mendationer.
uppgifterLandstingsförbundetharsidanlandstingskommunaladenPå

kommunförbundets.Svenskaväsentligti allt motsvararsom

1
t
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Förhållandet mellan den anställde och kommunen arbetsgivaresom
regleras huvudsakligen dels den allmänna arbetsrättsliga lagstift-genom
ningen i bl.a. LAS och MBL, dels kollektivavtal.

De särskilda bestämmelserna i LOA tillämpligaär kommunaltpå
anställda bara såvitt 1 3 kap i lagen.avser -

När det gäller förhållandet till den allmänna arbetsrättsliga lagstiftningen
har kommunerna i lämnat de dispositivastort reglernasett i denna
lagstiftning till förmån för kollektivavtalsbestämmelser.

Inom kollektivavtalsområdet finns två slags huvudtyper kollektivav-av
tal, dels lönekollektivavtal och dels samverkansavtal.

På lönekollektivavtalssidan finns två vikti avtal, dels överenskommel-ga
HÖKlön ÖLAoch allmänna anställningsvillkor respektivesen om m.m.

med tillhörande protokoll vilka gäller mellan de centrala dels detparterna,
lokala kollektivavtalet LOK. I LOK ingår bl.a Allmänna bestämmelser
AB.

I andra kapitlet AB, har rubriken Allmänna anställningsvillkor,av som
finns bestämmelser anställningsforrn kungörelse anställning,om m.m. av,anställningsbevis, tjänstbarhetsintyg, allmänna åligganden, ersättning från
tredje arbetstid, bisysslor, avstängning disciplinpåföljd,man m.m., m.m.,
anställnings upphörande och allmänna avlöningsbestämmelser. Förenklat
kan säga den statliga regleringenatt i LOA och AF närmast har sinman
motsvarighet i förAB kommunernas del.

Slutligen bör nämnas landstingskommunemaatt har med primärkom-ett
i princip identiskt personaladrninistrativt regelsystem.munerna Det tidigare

sagda gäller därför i allt väsentligt också landstingsanställda.

3.2 Förhållandena i de nordiska länderna

3.2.1 Danmark

Allmänt

Den offentliga sektorn i Danmark består landstingen amtskom-staten,av
muneme och kommunerna. Cirka 25 % 690 000 personer den för-av
värvsarbetande befolkningen år 1991 anställd inom den offentligavar
sektorn.

Inom den offentliga sektorn i Danmark finns det tvâ huvudformer av
anställningar, tjänstemannaanställning tjenstemandsansaettelse och
avtalsanställning overenskomstansaattelse. Staten hade år 1991 totalt
259 000 arbetstagare, 157 000 med tjänstemannaanställning ochvarav
102 000 med avtalsanställning.

Utvecklingen inom den offentliga sektorn i Danmark är snarlik den som
äger i Sverige. Man strävar bl.a. efter minska detaljregleringenrum att av
myndigheternas verksamhet, införa individuellt bestämdaatt löner och att
bolagisera viss verksamhet. Förslag finns också kommunaliseraattom
folkskolan.
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avskedandeanställning,reglerskall bl.a.grundlagen 27 §Enligt om
givitsocksåhari lag. Domare etttjänstemänpensioneringoch gesav
Danmarkdärför idetbakgrund finnsdennaskydd 64 §. Motsärskilt

folkeskolenitjenestemzendtjänstemannalag, Lov staten,bl.a. ogomen
änstemannapensionslag, LovochTjenesternandslovenfolkekirken omen

Tjenstemandspensionsloven.tjenestemandspension
reglerinnehållerkapitel,består 16 t.ex.Tjänstemannalagen, omavsom

ochsuspensionförfarande,disciplinärtplikter,tjänstemannensanställning,
reglerbl.a domare,regler försärskildainnehåller ocksåavsked. Lagen om

förbestämmelseranställningsvillkorandralön och samtförhandlingar om
Tjenestemands-TjänstemannadomstolenochLqânningsrådetlönerådet

anställas§grundlagen 27enligtkandanska medborgareEndastretten.
till EGstjänstemannalagenFörhostjänstemän attstaten. anpassasom

nyligen införtsdärfördetrörlighet hararbetskraftens friaregler enom
ochEG-länder,i andramedborgarei lagen58 § cbestämmelse attom

motsvarande villkoranställaskan påländerna,nordiskamedborgare i de
tjänstemännen.som

ocksåområdet användslandstingskommunalakommunala ochdetPå
fastställda i lagintedockAnställningsvillkoren ärtjänstemannaanställning.
landstingskom-kommunala ochfolkvaldafastställdai stadgorutan av

skallstadgornaverkat förKommunförbundet harråd.munala att vara
tjänstemannalagenstadgordessaInnehâllsmässigtlikformiga. motsvarar

tjänstemannapensionslagen.och
centraladmini-chefer isärskilt föranvändstjänstemanAnställning som

folkskolelä-domare, präster,överläkare,och högre,byråcheferstrationen,
trafiken. Detförsvaret ochpolisväsendet,anställning inomoch förrare
tjänsteman.anställasskallreglerdock intefinns några somsomom vem

anställ-den normalatjänstemananställningemellertidTidigare somvar
ekonomiskakraftigaföljd denSomningsformen hos staten. aven

sektornoffentligadenoch utbyggnadensamhälletdanskatillväxten i det av
föranställningsformeralternativaemellertid behov attuppstod det ett av

efterfrågadesärskiltbehållaochkunna rekryteraskulle perso-staten
lönemässigt attrak-intetjänstemananställningför vilkanalgrupper varsom

tiv.
tjänste-den s.k.1969ändrades också årTjänstemannasystemet genom

delstjänstemannalönema,revideradelsAvsiktenmannareformen. attvar
förebildEfteri tjänstemannasystemet.flexibilitetskapa större avatt en

andraoch vissalöne-kollektivavtalsområdet infördesförhållandena på att
tidigareoch inteavtalfastställasanställningsvillkor skulle somgenom

lag.genom
det itjänstemännen ärobegränsad. Fördock inteAvtalsrätten är

fastställt avtaldirektkommunala stadgornatjänstemannalagen och de att
ellerstadga,i lag ellerbestämsförhållandenfår ingåsinte somsomom

personalbehov. Sammaorganisation elleruppgifter,förvaltningensangår
degällerdetområdet näravtalsbarafrån detundantagnaområden är

kollektivavtal.vilaranställningar pâavtalsanställda, vars
det lagarfinnsanställningsvillkorenavtalenmedParallellt somom

ochlika lönlagensemesterlagen,arbetsmarknadenför helagäller t.ex. om
för tjänstemän-gäller ävenarbetsmiljölagen. Lagamalikabehandling samt
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de inte uttryckligen har undantagits frånnen, tillämpningsområdet.om Det
finns särskilda regler medbestämmande.om

Behörigheten arbetsgivarsidanpå träffa avtal för deatt avtalsanställda
fördes år 1973 över till finansministeriet. Finansministeriet kan bemyndiga
andra departement och styrelser förhandla medatt personalorganisa-
tionema, förhandlingsresultatet skall godkännas finansministeriet.men av

Statstjänstemännen är organiserade i rad föreningar förbund, åren som
samlade i fyra centralorganisationer. De fyra centralorganisationema är
Akademikernes Centralorganisation AC, Statsansattes Kartel, Tjeneste-
mandssektionen STK, Statstjenestemzendenes Centralorganisation CO
II och Laeremes Centralorganisation LC. I enskilda frågor enkeltsager
förhandlar de för sig med finansministeriet. frågorIvar rör samtligasom
centralorganisationer bl.a. i samband med de generella löneñrhandlingar--

uppträder centralorganisationema i förhandlingskartell,na Centralor-- en
ganisationemas Faellesudvalg CF U.

De avtalsanställda i den offentliga sektorn är representerade fackför-av
bund, normalt täcker anställda både på den offentligasom och denpå
privata arbetsmarknaden.

Löneförhandlingar äger normalt år. Folketingetvartannat har vidrum
några få tillfällen lagstiftat lönerna.om

Anställning tjänstemansom

I enlighet med tjänstemannalagen och tjänstemannastadgorna skall löne-
och anställningsvillkor fastställas i avtal mellan på arbetsmar-parterna
knaden. Närmare regler för förhandlingarna finns i huvudavtal.

Tjänstemännens lönesystem består 42 lönegrader ochav som var en
består flera löneklasser. Den enskilda tjänstemannatjänstenav är genom
avtal placerad i lönegrad eller löneram han automatiskten uppflyttassom
i efter anciennitet normalt år. Lönenvartannat är intill viss nivåen geo-
grafiskt differentierad ortstillägg.genom

Vid uansqSgt avsked följd sjukdom eller tjänsteförseelset.ex.som av
detär föreskrivet bestämd procedur bl.a. innebären såväl tjänste-attsom

dennes centralorganisation skallmannen ha möjlighetsom sig.att yttra
Tjänstemän är lag eller stadga tillförsäkrade pension vidgenom avsked

ålder, sjukdom eller tillskadekomstp i tjänsten.g a Det finns också
barn- och änkepension. Tjänstepension kan vidare utgå vid annan
uforskyldt ârsag än ålder och sjukdom, tjänsten drast.ex. in utan attom
tjänstemannen erbjuds passande tjänst. I detta sistnämnda fallen arman
bevarar tjänstemännen sin lön i 3 år, varefter pension utbetalas.

Tjänstepensionema finansieras över statsbudgeten. Pensionens storlek
beror tjänstemannenspå lön vid pensioneringstidpunkten, anställnings-av
tidens längd och orsaken till pensioneringen.av

Utgångspunkten är pensionen intjänasatt proportionellt med an-
ställningstidens längd efter fyllda 25 år. Högsta pension efteruppnås 37
års anställning. Tjänstepensionema justeras så de följer tjänstemannalö-att

Tjänstepensionen samordnas med folkpensionen.nema. En tjänsteman år
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väljakanfyller 70 århannärtjänstsinfrånskyldig avgå senast menatt
vid år.pension 60medavgåatt

Oenighetföljande sättlöses påtjånstemannaomrâdet omTvister på
intressetvisterkollektivavtalförnyelseelleringåendeförvillkoren av

ilagstiftningFolketingetstatstjänstemannaområdetavgörs på genomav
Lonningsrådet,lönerådet,frånyttrandeinhämtateftersituationervissa

frågorenskildalönevillkor. lgenerellaoenighetfrågadet ärnär omom
finansministernträffarenighet,kan uppnåsintedetdärenkeltsager,

Lönerådet ärlönerådet. sammansattfrånyttrandeinhämtatefteravgörandet
antalcentralorganisationer, etttjänstemännensför avrepresentanterav

detPådepartementen.frånämbetsmänochmedlemmarFolketingets
avgörkommunstyrelsenenskildadet denområdet ärkommunala som

tillisåledeskan dettjänstemannaområdet motsatsintressekontlikter. På -
etableraslovligenintekollektivavtalsområdetgäller på envad som -

uppnås.kanenighet intekonflikt, om
rättstvisteravtalingångnabrottinnehållet i eller motOenighet omom

Tjeneste-Tjänstemannadomstolenstatstjänstemannaområdet avgörspå av
partsutpekadeochordförandeneutralbestårmandsretten, av ensom

överklagas.får inteAvgörandenadomare.
skiljedomstolar.rättstvisteravgörsområdetkommunaladetPå av

denbehandlasarbetsnedläggelsesåsomtjänsteförseelserKollektiva av
kommunalmotsvarandeochTjänstemannadomstolenförutnämnda enav
sanktionerdömakanTjenestemandsret, utkommunaledomstol Den som

till böter.varningfrånsigsträckersom
tjänsteförseelse,individuelltillskyldigsiggjorttjänstemannenOm en

varie-disciplinstraff,förfarande utdömasadministrativtkan det ettgenom
avsked.tillvarningfrånrande

avtalenligtAnställning

demellanavtalfastställsanställningsvillkorövrigaochLön genom
arbetstagarorganisationema.enskildadeocharbetsgivarpartemaoffentliga

för-utövandeförochavtalingåendeförreglernanärmare avDe av
huvudavtalen.ingångnamellani deövrigt finnsi parternahandlingsrätt

afskeduansögtbestämmelserfinns att ettkollektivavtalradl omen
ellerafskedigelsesnaevnszerligtavskedsnåmndsärskildvidkan prövas en
denkanosakligtavskedetBefinnsskiljedomsförfarande.fackligtgenom

sakensberor påstorlekgottgörelsetillerkännas om-avskedade varsen
anciennitet.avskedadesoch denständigheter

kollektivavtaletmedenlighetikollektivavtalsanställda kan varaDe
anställda,kommunaltförgäller t.ex.Detpensionssystem.omfattade ettav

hosvissaoch försjukhusområdet,kontorsområdet och på grupperpå
akademikema.t.ex.staten,

arbets-främstfrånbidragfinansieraspensionssystemDessa genom
lönen,15 %ellerofta 12anställde tillsammans varavdengivaren och av

tillinbetalasBidragen13.anställdeoch den23betalararbetsgivaren
fördelaspensionsökningenochförräntasBeloppenpensionskassor.privata

ålder,vidutbetalasPensionemaprinciper.försäkringsmässigaefter
ålderorsak änAvskedoch bam.änkadöd tillvidsjukdom av annansamt
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och sjukdom medför inte utbetalning pension. Det sker inte någonav
reduktion i den utbetalade pensionen även folkpension utgår.om

Tvister kollektivavtalsområdetpå löses på följande sätt Vid oenighet
villkoren för ingående eller förnyelse kollektivavtal intressetvisterom av

har tillrätt strejk respektive lockout.parterna För minska risken föratt att
avtalsförhandlingama blir resultatlösa eller utlöser konflikt finns det ien
förlikningsmannalagen forligsmandsloven regler medling mellanom

vid särskild offentligparterna instans forligsinstitutionen. Förliknings-en
mannalagen gäller för både den privata och den offentliga arbetsmarkna-
den. Oenighet tolkningen eller brott kollektivavtal rättstvister be-motom
handlas Arbetsdomstolen Arbejdsretten, det frågaär kollekti-av om om
vavtalsbrott, och fackliga skiljedomstolar det är fråga tolknings-av om om
spörsmål. De fackliga skiljedomstolama sätts för varje enskild tvistupp
medan däremot Arbetsdomstolen är domstol i linje med de allmännaen
domstolarna.

Arbetsdomstolen och de fackliga skiljedomstolama består neutralaav
ordföranden och partsutpekade domare. Deras avgöranden får inte
överklagas. Vid kollektivavtalsbrott kan Arbetsdomstolen döma såväl
avtalsparten den anställde till böter.som

Personalpolitik

Statens personalpolitik präglas på arbetsmarknadenparternaav som genom
avtal bestämmer löne- och anställningsvillkoren för de anställda. Den
konkreta utfommingen personalpolitiken och användningen personal-av av
politiska medel rekrytering, personalutveckling sker lokalt. Mansom m.m.
strävar allmänt efter placera det primäraatt för personalpolitikenansvaret
hos liniechefen.

Under 1989 genomförde Finansdepartementet undersökningen av
Personalepolitik i for detstaten personalepolitiskestatus arbejde i-
statsinstitutioneme. undersökningenAv framgick de personalpolitiskaatt
åtgärder förekom introduktionskurser, ledarskapsutbildning,mestsom var
arbetsutveckling och efterutbildning, medan åtgärder testning it.ex.som
samband med rekrytering, karriärplanering och seniorplanering förekom

sällan. Undersökningen visade också bl.a. demera myndigheternaatt stora
hade utbyggda personalpolitiska än de mindre myndig-mera program
heterna.

Finansdepartementet har också utarbetat rad Vägledningar fören
myndigheterna i personalpolitiska frågor. Det gäller Vägledningart.ex. om
personalutveckling, efterutbildning, ledarskapsutbildning, personalpolitik
i strategiskt perspektiv,ett projektarbete och arbetsplatsundersökningar.

Vid avtalsförhandlingama har det vidare medel till ornstil-avsatts en
lingsfond. Myndigheterna kan ansöka stöd från fonden till kompe-om
tensutvecklingsåtgärder i samband med omstilling rör personalen.som
Man har också träffat avtal utarbeta vägledningatt seniorpoli-om en om
tiska åtgärder.

Finansdepartementet har förhoppningar under våren 1992 kunnaattom
skrift framtidensut personalpolitiska utmaningar.ge Skriftenen om
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förändringutmaningarpersonalpolitiskasärskilt dekommer att ta somupp
med sig.offentliga sektorn bärinom den

3.2.2 Finland

Allmänt

inomoch utvecklingsarbeteomfattande förnyelse-ocksåFinlandI pågår ett
service,medborgarna bättreoffentliga sektorn. Avsikten ärden att ge

självstyrelsen.kommunalaoch stärka denförbättra produktiviteten
redogörelse tillstatsrådetsredovisats i bl.a.har utförligtReformarbetet

Inriktning påförvaltningenden offentligariksdagen fömyelsen avom
Helsingfors 1990.service i förvaltningen,

handläggningsförfarandenoch olikaskall slopasOnödiga bestämmelser
krångligaenklare ochbesvärsreglemaBland görsöver. annatses

förenklas.tillståndsförfaranden slopas eller
Åtgärder ekonomiskaoch denstärka självstyrelsenvidtagits förhar att

istymingssystemenför görarörelsefriheten inom kommunerna, att
internaförvaltningsenhetemasför förbättraförvaltningen enklare och att

verksamhet.förutsättningar för sinatt styra egen
varitresultatstyming harökadgenomförandetviktigt led iEtt av en

enlighet med lagenaffärsdrivande verken istatligainrättandet deav nya
affärsverks-omfattadeverk. början 1990affärsdrivande lstatens avom

de statsanställda.omkringreformen 32 procent av
rambudgeteringviktigt inslag på vägenBudgetreformen år motett annat

och ökad resultatstyming.
förvaltningenorganisationsändringar förolikaVidare genomförs att ge

centralförvaltningen sammanslåsförenklaeffektiv struktur. För atten mer
deden 1991bl.a. harflera förvaltningsenheter, 1och omorganiseras mars

undervisningsväsendet slagitsämbetsverken inomcentrala samman.
också lagtshälsovårdsstyrelsen harsocial- ochMedicinalstyrelsen samt

samman.
ingårutvecklingsarbetetförnyelse- ochviktigt led iSom ett en

personalpolitiken.reformering av
smidigareanvändaspersonalanslagen skall kunna påAvsikten är ettatt

Ämbetsverken befogenheter ochandra skall störreochsätt. organ
utvecklas såskallavlönings- och kollektivavtalssystemen attatt pro-

inom för-servicenivånfrämjaseffektivitetenduktiviteten och samt
höjs.valtningen

Personalkommittén,kommitté,bakgrund tillsattes 1989Mot härav en
utvecklingslinjer ochtill centralafram förslagmed uppgift läggaatt

Kommitténpersonalförvaltning.personalpolitik ochåtgärder för statens
därkommittébetånkande 199034betänkandepresenterade under 1990 ett

följande.sammanfattningsvis föreslogden
personalpolitikenutvecklingsinriktningenpåframtidadet gällde denNär

kundebättreaktiv denpersonalpolitik sågörasskulle attstatens mer
principernaPersonalpolitiken borde bygga påförutse kommande behov.

konkurrensenför den allmännaarbetsmarknaden ochñr den allmänna om
i frågaföredöme bl.a.bordepersonalpolitikarbetskraften. Statens ettvara
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utbildningsinsatser för personalen i syfte deras anställnings-om att trygga
ñrhållanden. Personalpolitiken borde också föregångare be-vara en
träffande rättvis och jämlik behandling personalen. Personalpolitikenen av
och anställningsvillkoren borde konkurrenskraftiga jämfört med för-vara
hållandena denpå allmänna arbetsmarknaden, så kan behålla ochatt man
belöna sin personal på tillfredsställande sätt. Arbetsuppgifternaett behövde
utvecklas i självständig, utvecklande och resultatbetonandeen mer
riktning. Ledarskap och samarbetsfömiåga borde förbättras.

För personalpolitiken skall kunnaatt utvecklas enligt de redovisadenu
riktlinjerna kommitténansåg personaladministrationenatt måste revideras
på flera sätt.

Bland föreslogs anställningsförhållandetannat skulleatt göras enhetligt.
Användningen två parallella anställningsförhållanden tjänsteför-av -
hållandet och arbetsförhållandet borde frångås till förmån för endaett-
anställningsförhållande. Detta borde likna den övriga arbetsmarknadens
avtalsförhållande. Syftet förslagetmed generellt tjänstesystemetsett attvar
i dess nuvarande form inte längre skulle behövas.

Kommittén föreslog också skulle gå över frånatt för-staten tvâ
handlings- och avtalssystem till täcker helaett system personalen.som
Avtalsförhandlingar skulle ske bådepå central- och myndighetsnivåer.
Avtalssystemen borde utvecklas i linje med de används denpåsystem som
övriga arbetsmarknaden.

Vidare föreslogs de statliga lönerna skulleatt göras flexibla ochmer
utvecklas bättre i förhållande till de enskilda anställdas aktiva arbetsinsatser
och myndigheternas specifika behov.

Kommittén föreslog också olika åtgärder för utveckla lednings-att
bl.a. flexiblare anställningsvillkor och ökad chefsrörlighet.resursema,

Dessutom föreslogs omfattande utveckling personalut-statensen av
bildning, revidering behörighetskraven och omorganisation behörig-av av
heten göra utnänmingar, smidigareatt styrning antalet anställda ochav av
personalstrukturen i övrigt, utveckling avlöningssystemet och decentrali-av
sering befogenheter i fråga vissa tjånstefrågor. Kommittén föreslogav om
slutligen främjandet jämställdhetenatt mellan könen skulle beaktas i alltav
reformarbete inom personaladrninistrationen.

Sedan kommittén lagt sitt förslag har statsrådet den 7 fattat1991mars
principbeslutett utveckling personalpolitik och förvaltningstatensom av

i allt väsentligt överensstämmer med kommitténs förslag.som
Principbeslutet innehåller också särskilt för olika revide-ett program

ringsåtgärder. Avsikten är revideringsprogrammet skall genomförasatt
under åren 1991-1995.

Som följd kommitténs förslag har finansministeriet vidare den 30en av
maj 1991 utredningsarbetestartat med syfteett inom statsförvaltningenatt
inrätta enhetligt anställningsförhållandeett nytt förhandlings- ochsamt
avtalssystem skall ersätta det nuvarande tjänsteförhållandet ochsom
arbetsavtalsförhållandet och till dem anknytande förhandlings- och
avtalssystem.
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iavseddafrågor äri dessa presenterasförslag attPreliminära en
beräknasförslagenföljdlagstiftning tilloch1992höstendelrapport avny

199495.årsskiftetvidkraftträda ikunna
kommunaladenanställningsförhållandena inomocksåAvsikten är att

statsförvaltningen.inomprinciperefterförnyasskallsektorn somsamma

Gällande rätt

främstFinlandireglerasställningrättsligaStatstjänstemärmens genom
statstjänstemannalag.1986 års

överföring,inrättande,bl.a.bestämmelserfinnsdenna lagI om
ochför tjänsterbehörighetsvillkorkap.,2indragning tjänster omav

kap.,6anställningsvillkorenkap.,ansökningsförfarandet 3 omom
försättande ikap.,tjänstemän 7omplaceringochförflyttning omav

tjänsteman,uppsägningtjänsteutövning,idisponibilitet, avbrott av
disciplinärtersättning,periodiskochavgångsbidragavgångsålder,

tjänsteutövningfrånavstängningochskadeståndsansvarochförfarande om
kap..8-14

med detlikheterbetydandelagstiftningenuppvisardelarI många
regelsystemet.svenska

allmännamyndighetersbestämmelserinnehåller ocksåLagen om
saknarbestämmelserkap.. Dessaarbetsgivare 4skyldigheter såsom

igrundlagsreglervissa våraoch liknar närmastimotsvarighet LOA av
tjänste-avsnittsärskiltocksåfinnsstatstjänstemannalagenI ettRF. om

bestämmelsersamlatfinns5 kap.. Härskyldigheterallmännamännens
behörigt sätttjänsteåligganden påsinaskall fullgöratjänstemannenattom

be-vissakan sägasdröjsmål, vilket närmast motsvarasoch avutan
förvaltningslagen.svenskai denstämmelser

förmånerrättbl.a. frågorockså emotavsnitt regleras att tadettaI om
ochbisysslortystnadsplikt,med tjänsten,förenadeär omomsom

hälsoundersökning.genomgåskyldighet att
paragrafer.hundrakapitel och närmareinnehåller lagen 18Sammanlagt

statstjänstemannalagenMotiven bakom m.m.

gällande pårätttidigarekodifieringstatstjånstemannalag är1986 års aven
deneffektiviseravaritmed lagen harmålenallmännaområdet. De att

änstekol-lagstiftningenmedreglernasamordnaverksamheten,statliga om
enhetlig.rättsställningstatsanställdasoch delektivavtal göra mera

anställningsförhållande däroffentligrättsligt statenTjänsteförhållandet
huvud-detarbetet ärutfördenarbetsgivare och tjänstemannenär som

motivering.enligt lagensstatsanställdaföranställningsförhållandetsakliga
anställningsför-tjänstemännensvelatocksåharlagenGenom tryggaman

statstjänstemannalagstiftningenmellanskillnadernaminskahållanden och
lagstiftningen.arbetsrättsligaoch den allmänna

Regeringennyheter.vissastatstjänstemannalag infördes1986 årsGenom
ändringinrättandet ochbeträffandebefogenheterfick bl.a. större av

dellagnivå, medanbestämmelser tilldelupphöjdestjänster. Vidare enen
Andralag.till vanliggrundlagenfrånöverfördesbestämmelserandra
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ordinarie tjänstemän än domare blev uppsägningsbara. Systemet med lön
på indragningsstat slopades och med avgångsbidrag och årligersattes
ersättning. Provanställning möjliggjordes också.

Statstjänstemannalagen gäller bara för statsanställda med offentlig-
rättsligt anställningsförhållande ca 130 000. Den är alltså inte tillämplig
på statsanställda med privaträttsligt anställningsförhållande ca 70 000
eller för kommunalt anställd personal. För de sist nämnda gäller i stället
kommunallagen 95376.

Vissa genomförda ändringar efter statstjänstemannalagen

Genom lag 72589 kan utlänningar utnämnas till statliga tjänsternumera
med undantag vissa högre eller särskilda tjänster harav annars som
betydelse för landets säkerhet.

Enligt lagarna 106088 och 67390 har vidare vissa myndigheter fått
befogenhet själv besluta inrättande,att indragning och ändringom av
tjänster inom sina respektive budgetramar.

Tjänster kan också med stöd förordning eller i vissa fallnumera av en
departementsbeslut flyttas från myndighet tillgenom inomen en annan
ministeriums förvaltningsområde under löpandesamma budgetår. lag

67390.

3.2.3 Norge

Allmänt

Inom den statliga delen den offentliga sektorn i Norge arbetar cirkaav
185 000 personer.

Utvecklingen den offentliga sektorn i Norge är i mycket lik denav som
sker i Sverige. Under 1980-talet kom målstymingen styrmedel ochsom
under 1990-talet räknar med strukturfrâgoma hamnaratt iman centrum.
Affärsverken vill friare roll även andra delar den statligaen men av
verksamheten kan bli föremål för omvandling.

Inom den statliga förvaltningen är inriktad på bli brukarattman mer
och resultatorienterad. Modemiseringsprogrammet har också praktisktrent
lett till olika aktioner och kampanjer, Aksjon publikumt.ex. och Pro-
duktivitetskampanjen. Man arbetar också med regelförenkling.

När det gäller den rättsliga regleringen det statliga anställningsför-av
hållandet söker också efter närma sig vad gälleratt denpå övrigaman som
arbetsmarknaden.

Arbetstagare hos omfattas tjänstemarmalagen,staten Lov statensav om
tjenestemenn 4. 1983 nr.3. Lagen gäller dock inte förm.m. av mars
statsråd och statssekreterare. Enligt lagen finns det två huvudgrupper av
arbetstagare, ämbetsmän och tjänstemän. Enligt tjänstemannalagen är den
ämbetsman Kungen utnämnt till ämbetsman eller Kungen konsti-som som

i ämbete. Allatuerat andra arbetstagareett i tjänst är tjänstemän.statens
Antalet ämbetsmän tilluppgår cirka 3 000. Grundlagen förutsätter detatt
i lag skall finnas bestämmelser avskedande ämbetsmän.om av
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Ämbetsmän, dockhar rättstrejkrått. Demilitärer har intepoliser och
lojali-derasstridainte kanstrejk deti politiskdelta motatt ansesom

tetsplikt staten.mot

jänstemannalagenT

paragrafersammanlagt 24kapitelinnehållerTjänstemannalagen tre om
medramlagkaraktäriseratsharlöpande numrering. Lagenmed ensom

till i botten.motsvarigheten LAS,arbeidsmiljqälagen,
till-lagensbestämmelserfinnsförsta kapitel, 1-6 §§,lagensI om
förgällertjänstetillsättning. nämntsLagenlåmpningsomräde och somom

Denoch statssekreterare.för statsråddock intehosarbetstagare staten,
Ledigaföreskrivetsärskilt 1 §.deti den mån ärgäller för ämbetsmän
avtalatföreskrivet ellerinte ärkungöras ledigatjänster skall annatom

§tills vidare 3 §. I 4skall anställastjänstemänHuvudregeln är2 §. att
tillsätterinstilling. Vembestämmelserfinnstjänstemarmalagen somom

intebestämmelserna i 2-5 §§tjänstemannalagen.i 5 Atttjänster §anges
StortingetsellerRiksrevisjonenvid Stortinget,för tjänstemängäller bl.a.

tjänstemannalagen.framgår 6 §ombudsman av
anställningensbestämmelserfinnsandra kapitel, 7-19 §§,lagensI om

tjänstemarmalagenavskedande I 7 §disciplinpåföljd,upphörande, m.m.
begränsadföranställningarupphörandegäller i frågavad avomsomanges

intemånaderunderanställstjänstemän påtid. annatAtt omsexprov
också uppsäg-tjänstemannalagen. Däravtalats framgår 8 § attangesav

tjänsteman-veckor. 9-10 §§provanställning till Ivid uppgårningstiden tre
ochuppsägningförförutsättningarnabestämmelsermeddelasnalagen om

Tjänste-arbetstagare.uppsägninguppsägningstid vid arbetsgivares avom
tjänstemannalagen.i §anställning regleras llsinrätt sägaattmans upp

stillingplikt tilföreskrivs åtjänstemannalagenI 12 § overta armenen
ventelçbn.stilling ochtilregler fortrinnsretti finnsoch 13 § nyom

finns i §disciplinpåföljder 14ochdisciplinansvarBestämmelser om
inte ämbetsmänomfattar dockDisciplinansvarettjänstemannalagen. som

ansiennitetskriflig varning, tapDisciplinpâföljdema ärdomare.år av
avskedandeförFörutsättningarnanedsättning i lavere stilling.och av
Bestämmelsentjänstemannalagen.ioch tjänstemän 15 §ämbetsmän anges

straffrättsliga reglerenligtför domstolbegränsar inte möjligheterna att
avskedande reglerasvidAvstängningeller tjänsteman.avskeda ämbets-en

ochtjänstemänfinns också regeltjänstemannalagen. Däri 16 § attomen
betroddmindretilregeringskansliet overfçbreskanämbetsmän vid armen,

ämbetsmänbl.a. vissatjänstemarmalagen framgårtjeneste. 17 §Av att
beslutandereglerfinns ocksåkan avskedas dom. Därbara omgenom

be-tjänstemannalagenoch 19myndighet i olika frågor. I 18 ges
ochdisciplinansvarbl.a. ärendenhandläggningenstämmelser omavom

beslut.möjligheterna klaga påregler attom
be-meddelas diversetjänstemannalagenI tredje kapitlet 20-24 §§

Strafforfcblgningi tjenesten 20 §,Forbudstämmelser mot m.v.gaver
utgifteneFördelning påordensstraff eller avskjed 21 §,etter avgrunnav

Ikrafttredelse 24 §.Reglementer § ochsykdom 22 §, 23m.v.
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Personalpolitik

Ett Stortingsärende personalpolitiken och förvaltningsp0litikeni statenom
under iär arbete Arbeids- administrasjonsdepartementet, harog som

Ärendetför personal- och förvaltningspolitik. skall enligtansvaret statens
planeringen i Stortinget under våren 1992.tas upp

bakgrundMot det 15 sedan personalpolitikenär år blevatt senastav
föremål för Stortingets behandling siktar på sätta mål ochattman upp
strategier för personalpolitiken under 1990-talet.

målinriktadEn uppbyggnad och utveckling de anställdas kompetensav
i ñrstår den personalpolitiska satsningen. Därigenom hoppascentrum
få omställningsbenägen förvaltning.man en mer

Arbetet jämställdhetmed skall uppmärksammas bättre. Likalön är ett
prioriterat område.

Ett huvudlönesystemet och lönesystem för de högstanytt ett nytt
cheferna hos skall vidare i bruk.staten tas

siktarMan också utforma politik för äldrepå arbetstagare hosatt en
seniorpolitik. Pensionssystemet kommer Därvidöver.staten atten ses-

kommer bl.a. diskutera frågan pensionsâldemgöraatt attman om mer
flexibel.

Den norska statliga personalpolitiken är traditionellt starktsett
regelorienterad. Det personaladministrativa regelverket skall förenklas och
göras brukarvänligt och bättre till mâl- och resultatstyr-mera anpassas
ningen.

Personalarbetet i skall vidare organiseras bättre, bl.a. skallstaten
rollfördelningen Arbeids-mellan administrasjonsdepartementet,og
fackdepartementen och myndigheterna klargöras. Personalfunktionen skall
förstärkas.

Ledarskapspolitiken skall också stärkas. Man skall åtgärderpåsatsa
riktar sig den enskilde ledaren. Målet främjaärmot attsom ansvar,

resultat och omställningsbenägenhet.

3.3 EG-aspekter

3.3.1 Direktiven

dir. tillGenom 198843 samtliga kommittéer och särskilda utredare har
även LOA-utredningen fått i uppdrag beakta sinEG-aspekter iatt
utredningsverksamhet. I den förslag fria rörlighetenmån våra berör den
för tjänster, människor och kapital eller det västeuropeiska in-varor,
tegrationsarbetet i övri skall vi därför undersöka hur förslagen stämmer

medöverens eventuella EG-regler, direktiv hur anpassningsamtm.m. en
bör ske till sådana regler etc.
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arbetsmarknadspolitik3.3.2 Allmänt EGsom

arbetsmarknadspolitiken främst betraktasAllmänt kan sägas att som en
Medlemsländema principnationell angelägenhet inom EG. kan alltså i

utforma arbetsmarknadspolitiken efter behov och önskemål. Genom-egna
inre till inte medföraförandet den marknaden kommer nâgraattav synes

Svenskbegränsningar i den nationella bestämmanderätten se rapporten
arbetsmarknadspolitik och den västeuropeiska integrationen, Ds 19908 s.
3-4.

förhållandet inte har utfärdat allmänna ochDet EG några över-att mer
arbetsmarknadspoltiska direktiv innebär dock integripande etc. att

saknar betydelse. Bestämmelser arbets-arbetsmarknadsfrågoma rörsom
för anställningsförhållandemarknaden och de villkor uppställs ettsom

olika bl.a. Romfördraget. Artiklarnainom EG finns inskrivna ställen, ipå
48-51 i Romfördraget handlar arbetskraftens fria rörlighet, medanom

socialpolitiken,artiklarna 117-128 reglerar bl.a. omfattar frågorsom om
facklig arbetsmiljörätt.anställningsrätt, kollektiv arbetsrätt och Därutöver

finns flertal direktiv, förordningar och beslut utfärdade i särskildaett
frågor.

innehåller vissa grundläggande arbetsrättsliga rättigheter förEG-rätten
arbetstagaren. De betydelsefulla rättigheterna ärmest

förbudet diskriminering nationalitet,på grund kön, etniskmot av ras,-
härkomst, religion, hudfárg, social bakgrund etc.,

offentligrättvis uppfyllerkravet på och rättegång minikravet isom-
mänskliga rättigheter,artikel 6 i den europeiska konventionen om

positiva negativa organisationsfriheten,den och-

tillgripa fackliga stridsåtgärder i intressetvister.rätten att-

Olika åtgärder vidtas också bl.a. för reducera arbets-attgemensamma
lösheten inom fråga har varit särskilt aktuell i diskussionernaEG. Denna

den sociala dimensionen Socialpolitikenss.k. i EG-arbetet. viktigasteom
uppgift därvid bidra tillhar lösning arbets-sagts attvara en av
löshetsproblemen och deras negativa sociala verkningar för enskilda och
familjer.

jämställdhetenSkyddet diskriminering grund kön ellerpåmot av
mellan könen artikel i Romfördaget livligt119 har också varit en
diskuterad fråga inom december ministerrådetEG. I 1989 antog en
deklaration arbetstagarnas sociala grundrättigheter.om

syfte deklarationenEtt med stärka jämställdheten mellan könen.attvar
EG-lagstiftningen och EG-dornstolens praxis redan förhållandevisär
välutvecklad jämställdhetsområdet. har förbud s.k. indirektpâ EG ett mot
diskriminering i arbetslivet utrikes- och civildepartementens skriftse
Kvinna i jämställdheten,Europa EG och Fakta Europa 19903.om-

Särskilda bestämmelser lika för likalön arbete och likvärdigt arbeteom
finns i Romfördragets artikel 119. Kompletterande bestämmelser finns
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bl.a. i Rådets direktiv 75117EEG inbördes anpassning med-om av
lernsstatemas lagstiftning genomförande principen lika lön tillom av om
män och kvinnor.

Det kan också EG-dornstolen inämnas dom rörande dansktatt etten
företag dom 10988 rörande Danfoss pålagt arbetsgivaren bevisbördan
för den förda lönepolitiken inte könsdiskriminerande.att var

Skyddet diskriminering nationalitetgrundpå artikel i48mot av
Romfördaget har också i olikaprövats sammanhang. Detta behandlas

under avsnittnärmare 3.3.3.
Kravet rättvis offentlig domstolsprövningpå och i arbetstvister ären

likaledes fråga är mycket aktuell inom EG.en som
kollektivrättsligaNär det gäller de grundrättigheterna kan det sägas

dessa har uppfattats svårhanterliga och kontroversiella änatt som mer
övriga rättigheter. Utvecklingen dock i riktninggår ökat skyddmot ett

föräven dessa rättigheter.
Frågan arbetstagarnas medbestämmande i arbetslivet harom

diskuterats i olika sammanhang inom EG. sedanFör några år presentera-
des förslag till förhållandevis långtgående EG-lagstiftningett atten om
anställda skulle få information och ha rätt rådfrågas och diskuteraatt
bolagsledningens investeringsplaner i multinationella bolag det s.k.m.m.
Vredeling-direktivet.

Efter flera förhandlingarårs förkastades förslaget år 1986 med den
reservationen frågan skulle på Under1989. år 1988att tas nyttupp
påbörjade kommissionen arbete med frågan. Denna försöktegångett nytt

förslagenansluta medarbetarinfomiation till deatt etc.man om mer
allmänna bolagsdirektiven offentlig insyn, revision och årsberättelse-om
plikt. Arbetsgivarsidan Europeiska arbetsgivarföreningen, UNICE ansåg
emellertid medbestämmandefrågoma inte borde regleras lagstiftnings-att
vägen i stället lösas avtal. Den europeiska fackföreningsrörel-utan genom

EFS har haft uppfattning.motsattsen
Parallellt har kommissionEGs också arbetat med andra be-mer

gränsade lösningar frågan. Redan 1985 beslutades således det frånattav
den juli skulle möjligt1 1989 skapa övemationell företagsformattvara en
s.k. europeiska ekonomiska intressegrupperingar enligt förordning nr
213785EEG.

Kommissionen arbetar vidare denna linje. förslaget tillpå Inu en
förordning Europabolag har kommissionen tagit vissamed bestämmel-om

medbestämmande i form olika lösningarpresenteras treser om som av
eller modeller. Enligt den första modellen skall arbetstagarsidan informeras
innan arbetsledningen fattar strategiskt beslut, medan enligt de bådaett
andra modellerna arbetsledningen behöver information förstlämna efter
det beslutet fattats innan det verkställts.att men

I ramdirektivet för arbetssäkerhet och främjande arbetshygienav
89391EEG, behandlas i det följande, finns också före-nämiaresom
skrifter medbestämmande inom arbetarskyddet.om

Kommissionens ambition för framtiden skapa flertal alternativaär att ett
lösningar på medbestämmandefrågan, medbeståmmandet i Europa-varav
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bolagen och arbetarskyddet är några modeller. Företag och anställda skall
kunna välja det alternativ dem bäst i olika fall.som passar

anställningsskyddBeträffande frågan bör inomnämnas EGattom man
utfärdat särskilt direktiv skydd massuppsägningar 75 129ett motom

Direktivet gäller reducering arbetskraften permitteringEEG. ochav av
andra orsaker sådana harän samband med arbetstagarens Försom person.
tillämpningen direktivet förutsätts anställdaantalet är minst 20 ochattav

uppsägningen minst 10 i dagar i vissa fallöver 30att etc. avser personer
90 dagar. Vissa ytterligare begränsningar finns i tillämpningen av
direktivet.

utfärdatEG har också direktiv arbetstagarnas rättigheter iett om
samband med överlåtelse rörelse 77187EEG. Direktivet tillämpasav en
när rörelse överlåts till ordalydelsen framgårägare. Av atten annan
direktivet inte gäller offentliga sektorn.

Slutligen finns också direktiv rörande förskydd arbetstagarna vidett
arbetsgivarens insolvens 80987EEG. Direktivet innehåller regler om

skyldighet anställdas lönekrav vid arbetsgivarensstaternas att garantera
obestånd.

början maj undertecknadeI 1992 EFTA-ländema och EG avtaletav om
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES-avtalet trädaavsessom
i kraft den januari 1993. Avtalet innebär inom arbetsrättens1 område ett
åtagande för Sverige bringa svenska iregler överensstämmelse med deatt

nämnda direktiven.ovan
Sverige torde uppfylla de nämnda arbetsrättsdirektiven någrautannu

ändringar i gällande lagstiftning. frågaEn kan komma detnärsom upp
gäller kommande EG-direktiv frågan möjligheten allmäntär att rentom
införliva direktiv helt eller delvis kollektivavtal med ländernasgenom
rättsordningar. Inom EG utveckling ökad användningpågår moten av
kollektivavtal i dessa hänseenden, vilket ligger väl i linje denmed svenska
eller nordiska modellen den svenskapå arbetsmarknaden.

svenskaDen arbetsmarknaden kännetecknas starka organisationer,av
organiserar mycket del arbetsmarknaden såväl arbets-påstorsom en av

givar arbetstagarsidan. svenska arbetsrättslagstiftningenDen byggersom-
därför sedan lång tid förutsättningenpå arbetsmarknadens haratt parter
möjlighet kollektivavtal komplettera eller fyllaersätta,att utgenom
lagstiftningen och det de fackligaär organisationerna i första handatt som
har tillvarata arbetstagarnas intressen. Lagstiftningen syftar till skapaatt att
goda förutsättningar för detta. Det brukar kallas den svenska modellensom
kännetecknas framförallt den starka ställning arbets-påparternaav som
marknaden har och dessas principiella frihet träffa avtal löner ochatt om
allmänna anställningsvillkor. En förutsättning för denna frihet ocksåär att

för upprätthålla arbetsfreden ochparterna tar ett stort att attansvar
löneutvecklingen inte spränger de samhällsekonomiska ramarna.

Kollektivavtalen täcker helt dominerande del arbetsmarknaden.en av
Även på den del arbetsmarknaden där kollektivavtal saknas utgörav
kollektivavtalen för vad skall arbetsgivarengälla mellan ochen norm som
dennes anställda. Kollektivavtalen således det dominerande instrumentetär
i Sverige för tillförsäkra de enskilda arbetstagarna det skydd de iatt som

andra ländermånga tillerkänns lagstiftning.genom



SOU 199260 105

Arbetsmiljölagstiftningen har under år utvecklats relativt snabbtsenare
inom EG och kan i dag allmänt sägas till den standard visvara upp som
har i de nordiska länderna. harEG sålunda fastställt ramdirektiv och sär-
direktiv arbetstagarskyddet risker vid kemikalisk, fysikaliskmotsom avser
och biologisk påverkan.

EG har även antagit ramdirektiv arbetssäkerheten och arbetshygienom
kompletteras flera särdirektiv. harDet även aviserats ytterligaresom av

beslut, rekommendationer, direktiv bl.a. säkerhetsinformationetc. påom
arbetsplatserna och säkerheten och hälsan inom transportsektorn.om

För Sveriges del är de nämnda grundrättighetema diskrimine-nu om
ringsförbud, tillrätt dornstolsprövning, organisationsfrihet och strejkrâtt
reglerade i första hand i grundlagen. Särskilda bestämmelser i dessa ämnen
finns också i andra författningar.

3.3.3 Arbetskraftens fria rörlighet

För den ekonomiska gemenskapen skallatt fungera inom krävsEG inte
bara fria tjänste- och kapitalflöden också möjlighet förutanvaru-, en
människor röra sig fritt mellan de olikaatt medlemsländema. Rätten till
fri rörlighet gäller dock endast arbetstagare. Det är alltså inte fråga friom
invandring mellan EG-ländema bara fri rörlighet för arbetskraft.utan

Genom den fria rörligheten underlättas arbetskraftens omfördelning från
lågproduktiva till högproduktiva områden och arbetslösa får betydligten
större arbetsmarknad söka arbete på.att

Principen arbetskraftens fria rörlighet finns inskriven i artikel i48om
Romfördraget. Närmare regler har meddelats antal förordningar,ettgenom
beslut kan bl.a.nämnas Rådets förordning 161268EEGm.m., varav

arbetstagares fria rörlighet inom gemenskapen.om
Rätten till fri rörlighet innebär förbud all diskrimineringett påmot

grund nationalitet mellan medlemsstaternas arbetstagare i frågaav om
arbete, lön och andra anställningsvillkor artikel 48.2. Förbudet mot
diskriminering eller likabehandlingsprincipen gäller också sociala och
skattemässiga förmåner, rätten delta i omskolnings- och utbildningspro-att

fackligt medlemskap och utövandet fackligt arbetegram, av m.m.
Den fria rörligheten innebär vidare arbetstagare från EG-landatt etten

kan söka utannonserade arbeten i varje EG-land och arbetstagarenannat att
därvid har rätt in i vistas i varje sådantatt land. Arbetstagarensamtresa
får fortsättaäven bo i arbetslandet efter detatt anställningen upphörtatt
artikel 48.3.

En de första frågor EG-dornstolen hade ställning tillattav tasom var
innebörden arbetstagare.uttrycket Domstolen har uttrycketav gett en
mycket bred tolkning. I flera domar har den definierat arbetstagaren som

härstammar från medlemsstat och nuvarandeen person som oavsetten som
syssla berättigadär till bidrag eller andra förmåner från nationelltett
socialt trygghetssystem.

Arbetstagare omfattar inte bedriver verksamhetpersoner som egen
och därför i stället faller in under reglerna den fria etablerings-som om
rätten. Däremot omfattas såväl heltids- och deltidsanställda arbetstagare
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dokumentationEuropaeiskanställdajämförbarademmedandrasom
51986Danmark.

i fyradelasarbetstagarnakanAllmänt sompersonersett grupperupp
före dettaocharbetslösaanställdaarbete,söker personerpersoner,

Svenskarbetsoförmögnablivitellerpensioneratsanställda sompersoner
19908.integrationen, Dsvästeuropeiskaarbetsmarknadspolitik och den
rörlighetfriaarbetskraftensreglernaochprincipernanämndaDe omnu

familjer.arbetstagarnasocksåomfattar
tjugoÄven igälltrörlighetarbetskraftens fria snartregleringen avom
varitpraktikenimedlemsstatermellan EGzsflyttningsbenägenhetenharår
fleraefterarbeteomfattandepågårdettaändra påliten. Förmycket ettatt
kanmekanismerolikaundanröja dedelvishelt ellerförlinjer somatt

rörligheten.önskvärdaförhindra denellerförsvåra
haftinteEG-ländemabl.a.har förvåratsrörlighetenfria attDen av

yrkesbe-andradiplom ochexamina,utbildningar,godkändaömsesidigt
År likställande högredirektivemellertid1989hörigheter. ett avantogs om

likställerdirektivförslagpresenteradessamtidigtochutbildning ett som
SverigeförEG-informationmedlemsländernayrkesutbildningarivissa nr

oktober 1989.
till denmed hänsyntillåtsfria rörlighetenbegränsningar i denVissa

artikel 48.3folkhälsanochsäkerhetenden allmännaordningen,allmänna
Rådetsimeddelatsdetta harbestämmelserNärmareRomfördraget.i om

tolkningförföremålvaritdirektiv har64221EEG. Dettadirektiv av
restriktivttolkasskallBestämmelsernafall.flertaldomstolen iEG- menett
skönsmässigavissagöramyndigheternanationellasamtidigt de atttillåter

bedömningar.
deninomverksamhetförocksårörligheten görsfriai denUndantag

följande.i detbehandlas närmarevilketsektorn,offentliga

sektornoffentligainom denanställningarpåEGs3.3.4 syn

slopandesålundarörlighet förutsätterfriaarbetskraftens ettPrincipen om
anställning.förmedborgarskapvisstkrav påsärregler omav

annorlunda.förhållandena någotanställning äroffentliggällerdetNär
arbets-reglernanämligengällerRomfördragetiartikel 48.4Enligt om

offentliga sektorn.denanställda inomförintefria rörlighetkraftens
dettainnebördenbehandlatavgörandenantalhar iEG-domstolen ett av

harmedlemsstaternaäven ettdärvidoch konstateratundantag att om
offentligadeninomanställningarvissaförbehållaintresseberättigat att

absolut.intedenna rättmedborgare, ärsinaförsektorn egna
och 26.5.198217.12.1980 s.388114979,BelgiengälldedomI somen

gällerbarai punkt 4undantagetdomstolenuttalade1845 att an-s.
förvaltningensoffentligamed denförbindelsedirektistårställningar som

verksamhetendeldennämligenverksamhet,särskilda avsersomav
för värnaellermyndighet statensoffentlig attutövande ett omansvarav

Sådanaintressen.allmännamyndighetersoffentligaandraeller an-
kärmerarbetstagarendomstolen,enligtnämligen, attförutsätterställningar

i punkt 4undantagetomfattarDäremotmedsolidaritetsärskild staten.en
offentliga sektorn,denfinns inomdeanställningarinte oavsett attsom,
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inte innebär deltagande i uppgifter hörett till det egentliga myndig-som
hetsutövningsområdet den egentliga administrationen.

Mot bakgrund dessa principer fann domstolen Belgien inte kundeav att
kräva belgiskt medborgarskap för offentlig anställning bl.a. järn-som
vägsstationsarbetare, konduktör, banarbetare, rangerarbetare, signal-
arbetare, renhållningsarbetare vid järnvägen, snickare, elektriker samt
sjuk- och bamsköterskor vid kommunala institutioner. Däremot ansåg
domstolen belgiskt medborgarskapatt kunde krävas för anställning t.ex.

chef vid kommunalt tekniskt kontorett eller kommunalsom nattvakt.som
Kommissionen har förberett direktiv till medlemsstaternaett till-om

lämpningen artikel i48 Romfördraget i den offentliga förvaltningen ochav
vilka undantag får göras med hänsyn till punkt 4. Tillräckligsom upp-
slutning kring sådant direktiv harett dock inte kunnat uppnås.

Kommissionen har därför i stället valt väg för i möjlig månatten annan
försöka avskaffa de begränsningar i rätten till offentlig anställning som

Åranknyter till krav visspâ nationalitet. utfärdade1988 kommissionen
sålunda meddelande 88C7202ett där preciserar sin ståndpunkt iman
fråga offentliganställda och hur ställa sig tillom undantagetattman avser
i artikel 48.4.

I detta meddelande förklarar kommissionen undantaget i fördragetsatt
artikel 48.4 gäller enbart speciella anställningar hos och andrastaten
offentliga såsom inom förvarsmakten, polisen, rättsväsendet,organ
skattevåsendet och den diplomatiska kåren. Undantaget sägs vidare gälla
anställningar i regeringskansliema, länsstyrelserna, lokala myndigheter,
riksbankema och andra offentliga där arbetsuppgifterna innefattarorgan,
utövning offentlig myndighet, såsom beredning och verkställighetav av
rättsliga handlingar, rådgivning till underordnade organ m.m.

Däremot kommissionen i sitt meddelande medlen1sstatema böranser att
öppna följande områden inom den offentliga sektorn också för arbetstagare

är medborgare i EG-landettsom annat

offentliga för administrationen kommersiellorgan som ansvarar- av sam-
hällsservice offentliga elektricitet- ochtransporter, gasdistribution,
flyg- och sjötransporter, och telekommunikationer, radiopost- och
television,
offentlig hälso- och sjukvård,-
det allmänna skol- och undervisningsväsendet,-
offentlig forskning för icke-militära ändamâly-

Kommissionen tillägger i sitt meddelande dessa verksamheter ocksåatt
finns inom den privata sektorn eller kan utövas i den offentliga sektorn

någon detaljeradutan statlig reglering verksamheten.mera av
Enligt uppgift från sakansvari i kommissionen återspeglar kommissio-ga

medelande den aktuella ståndpunkten beträffande offentliganställdanens
och heltäckande bild gemenskapspolitikenanses på området.ge en av

Fram till maj 1991 hade bara två medlemsländer uppfyllt kommissio-
rekommendationer, nämligen Nederländernanens och Irland.
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princip inga begräns-och har ikommit längstNederländerna verkar ha
parlamentsuppdragenmedtjänst. Till ochoffentligningar kvar i fråga om

femmed minstför utlänningarföreslagits bli åtkomligaregeringenhar av
landet.bosättning iårs

inteharbit ännukommit god på vägenStorbritannien har också menen
forskningsornrådet.inomoffentliga anställningaravnationaliserat sina

Övriga kommissionenskriftlig erinranfåttmedlemsländer har attavennu
kommerirekommendationer ämnet. Annarsrättspraxis och givnafölja

vidtas.åtgärderrättsliga att
offentligaFrankrike sinemellertid ocksåöppnadeslutet maj 1991I av

lag får sådanaEG-länder.från övriga Genomför medborgaresektor nuen
lagen harsjukvården. Ianställningar inomtillgång till bl.a.medborgare ett
får åberopasEG-land intemedborgarskap itillägg gjorts enligt vilket annat

härigenomanställning. Frankrike haroffentliggrund för vägraatt ensom
fråga.EG-lånder i dennaövrigai princip tagit längre änstegett

europeiska in-på denSammanfattande synpunkter3.3.5
offentliga sektornpåtegrationens effekter den

i desammaarbetsmarknadspolitiska åtgärderna inom EG ärDe settstort
passivdockåtgärder åri Sverige. del EGsEn naturstor av meravsom

aktiva insatserSverige har påkontantstöd medansåsom satsatetc., mer
anledninginteutbildning. finns någonarbetsförmedling och Det attsåsom

arbetsmarknadspolitikinriktningen sinSverige behöver ändra påbefara att
i nämnda avseenden.nu

inte medföra någonarbetsmarknad förväntasfriaEn anslutning till EGs
arbetskraftsrörligheten från Sverige. Dentill ochdramatisk ökning av

befintligarörligheten inom denfall blitorde i inte större änvart gemen-
arbetsmarknaden.nordiskasamma

vi fårdock sannoliktarbetsmarknad innebärTillgången till fri ettatten
landet.arbetskraftsbrist iarbetskraft vidvisst inflöde utländsk storenav

tillgång tillfår svenska arbetslösaarbetslöshetOch omvänt; vid hög en
i dagsläget.betydligt arbetsmarknad änstörre

arbetsmarknadenden friadet emellertid konstaterasSamtidigt kan att
utjämning arbets-geografiskhittills inte till särskildinom EG lett någon av

lösheten.
effekterförväntas få vissakan ocksåfria arbetsmarknadenDen

strukturomvandlingen olikainomIönebildningen påverkaoch även
till vadsannoliktverksamhetsområden. kommerLönema att somanpassas

minskatsannolikt tillIntegrationen med EG ledergäller inom EG. ett
ArbetsmarknadspartemasIönebildningen.nationellt inflytande över cen-

inkomstuppgörelsema förskjutsytterligare ochtrala funktion reduceras
Lönesättningenoch lokala nivån.den regionalai riktningännu motmer

förnyelselinje med densagda ligger väl imarknadsmässig. Detblir mer
i Sverige.genomförs statliga sektornmarknadsanpassning denoch avsom
förändradkan i sin påverkasstrukturomvandlingBehovet tur av enav

arbetsmarknadspolitik och denSvenskarbetskrafttillgång sepå rapporten
västeuropeiska integrationen, Ds 19908.
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Om svenskt medborgarskap villkor för statlig anställning gällersom
vad föreskrivs i RF eller lag.som annan

Enligt kap11 9 § RF finns krav på svenskt medborgarskap för bl.a.
domare, myndighetschefer, vissa ledamöter myndigheters styrelser,av
tjänster inom regeringskansliet närmast under statsråd och tjänster som
svenskt sändebud. Detta villkor gäller också för tjänster och uppdrag som
tillsätts val riksdagen. I övrigt får enligt RF detta villkor förgenom av
tjänst eller uppdrag inom offentliga sektorn uppställas endast i lag eller
enligt förutsättningar i lag.som anges

I 4 kap. 2 § LOA har krav på svenskt medborgarskap vidare ställts upp
generellt för militärer, åklagare och polismän. Enligt paragraf fårsamma
regeringen i övrigt föreskriva, förordningen 1975608 krav påse om
svenskt medborgarskap för tillträde till vissa statliga tjänster avser
skyddsklassade tjänster eller för särskilda fall besluta svenskt med-att-
borgarskap skall gälla för vissa andra, i stycket särskilt uppräknade
tjänster, nämligen tjänster i regeringskansliet eller utrikesförvaltningen och
andra statliga tjänster bl.a. kan förenade med myndighetsutöv-som vara
ning eller riketsrör säkerhet.som

Om andra särskilda behörighetsvillkor för statliga tjänster gäller
enligt kap4 sista2 § stycket LOA vad föreskrivetär i lag ellersom annan
författning.

Vi följandegör bedömning i fråga medborgarskapskravetom m.m.
Såvitt vi kan bedöma är de redovisade bestämmelserna krav pånu om

svenskt medborgarskap för vissa statliga anställningar förenliga med EG-
domstolens praxis och kommissionens rekommendationer i ämnet.
Bestämmelserna får ligga väl inom för de verksamhetsområ-anses ramen
den vilkapå undantaget i artikel 48.4 i Romfördraget har ansetts
tillämpligt.

Som tidigare nämnts påverkas den fria rörligheten på arbetsmarknaden
också i vad särskildamån yrkes- och utbildningskrav ställs förav upp en
anställning och godkänns mellan ländema. EGs allmänna försystem
erkännande utbildningar bygger på Romfördragets artiklar den friaav om
rörligheten, det är något oklart detta också gällersystemmen ut-om
bildningar o.d. inom den offentliga sektom.

Alltför omfattande krav på svenskt medborgarskap jämte andra särskilda
behörighetsvillkor för statlig anställning kan dock komma i strid med de
allmänna strävandena ökad arbetskraftsrörlighet mellan länderna ochom
uppfattas onödigt hinder beträffande vissa statligaett anställningar.som

Det är därför angeläget denna fråga uppmärksammas fortlöpande.att
Vid de översyner sker olika verksamhetsområden inom densom av
offentliga sektorn bör lämpligheten prövas de särskilda krav pånoga av
svenskt medborgarskap och andra särskilda behörighetsvillkor ställtssom

för olika anställningar.upp
Vi har vid utarbetandet förslagvåra funnit dessa väl förenligaärattav

med den nuvarande EG-regleringen.
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4 Den förändrade på statligsynen
anställning och personalpolitik

4.1 Utvecklingslinjer

flestaDe områden inom det svenska samhället förändras och utvecklas
snabbt. statsförvaltningen genomgår också fortlöpande utveckling ochen
effektivisering. Målet är åstadkomma effektivatt statsförvaltningen som
erbjuder medborgarna hög kvalitet och god service.

En grund för utvecklingsarbetet lades det s.k. verkslednings-genom
beslutet prop. 19868799, KU 29, rskr. 226, där plattformen finns för
det inom statsförvaltningen,styrsystemet den budgetprocessennya ochnya
den på chefsfrågomas betydelse. Förnyelse- och utvecklings-nya synen
arbetet har också behandlats utförligt i de årens budgetpropositio-senare
ner.

Ett antal huvudlinjer för fömyelsen den statliga sektorn kan urskiljas.av
Av övergripande är strävandena till avregleringnatur och intemationali-en
sering inom de olika förvaltningsområdena. Som följd bl.a. dessaen av
strävanden genomförs också större strukturrationaliseringar. Den
kommande EG-anslutningen torde också medföra olika förändringar i den
svenska förvaltningsstrukturen.

Utvecklingen på arbetsmarknaden i sin helhet kännetecknas ökadav en
decentralisering lönebildning och personalpolitik. På den privataav
arbetsmarknaden har under 1980-talet löneförhandlingar i ökad ut-
sträckning förts på bransch- och företagsnivå. Inom det kommunala
området har de enskilda kommunernas och landstingens inflytande över
lönebildningen blivit större. Genom bl.a. ökade inslag individuellav
lönebildning och centrala avtal med olika lönepotter för fördelning

lokala förhandlingar har de lokala statliga arbetsgivarna fåttgenom bättre
möjligheter anställningsvillkorenatt till övriga arbetsmark-anpassa
nadssektorer. Stora förändringar har under 1980-talet också skett inom det
avtalsreglerade området i statsförvaltningen. Utvecklingen mot en
resultatstyming de olika statliga verksamheterna bör möjliggöraav en
fortsatt decentralisering och marknadsanpassning löne- och anställnings-av
villkoren inom En bärande tankestaten. för effektiviseraattannan
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verksamheterna.de olikamålstymingprincipenstatsförvaltningen är avom
falli vissa årdetockså prövautvecklingsarbete liggerI detta att om

deni andra former änverksamhetstatligbedrivalämpligare att en
myndighetsformen.traditionella

Regelreformering4.2

statligainom denutvecklingsarbetetochi förnyelse-viktigt inslagEtt
påarbete gårregelverket. Dettareformera attsektorn ytterst utår att

syfte.ändamålsenliga för sittregler skall vara
övervägande juridisk-haregelreformeringsaspekter kan sägasdelEn

påinriktning gårmed dennakaraktär. Arbetetteknisk ut att
detaljerat, klararemindredetgöraregelsystemet ut-förenkla attgenom-

lättillgängligt,språkligtformat och mer
ochonödiga reglerföråldrade elleravskaffaforregelsystemen attsanera-

antalet regler.minskningförallmänt verka aven
nämligenregelreforrnering,andra aspekter påemellertid ocksåfinnsDet

deli denna går påsakinnehåll. Arbetetutgångspunkt i reglemas ut attmed
exempelvisanalysera

vill åstadkom-detmedlet uppnåjust regler det bästaär att mansomom-
ma

förorganisationeni frågautformadeffektivtreglering är omom en-
beslutsnivâerhandhavandet, m.m. ,

och bieffekter,genomslagskraftfaktiskareglemas-
tillräckligt effektiva.utvärdering äruppföljning ochförsystemenom-

direkt demberörutgångspunktenmed den härRegelreformering som
mycketdärmedi sak och harinnehållareglerna skallbeslutar vadom

juridiska.aspekter devidare än rent

anställningstatligförändrade på4.3 Den synen
personalpolitikoch

statlig verksamhet. Deför allbetydelsefrågor harPersonalpolitiska stor
avgörande förärpersonalens kompetensgrundviktiga bådeär på attav

ocksåutvecklasuppgifter ochsinaorganisation kan lösahur bra menen
i dedominerande kostnadenden heltpersonalkostnaden ärgrundpå attav

statliga verksamheter.flesta
personalpolitiken prop.statligaproposition denregeringensI m.m.om

rskr. 481985866,50, AU1985865, rskr.1984851219, UbU anges
statliga för-personalpolitik i denförprincipergrundläggandebl.a. två

valtningen.
personalpoliti-bättredecentralisering och strävanårDen att anpassaena

verkar.i vilka deskilda miljöertill deverksamheteri olika statligaken
förhållandenskalllönepolitikstatligprincipenandra är styras.Den att av

instrument. Motfinanspolitisktinte utgöraarbetsmarknaden ochpå ett
anställningstatligiavtalsreglerade villkorenbakgrund har debl.a. denna

arbets-gäller påsig vad1980-talet närmatdelenunder somavsenare
frånförändratsstatliga lönesystemethar det etti övrigt. Bl.amarknaden
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detaljreglerat system med individuelltmot ett system differentierad
lönesättning. Vidare har trygghetsavtalett inytt delar stämmerstorasom
överens med förhållanden denpå privata arbetsmarknaden förhandlats
fram. Särskilda affärsverks- och bolagsavtal, anpassade till de verksam-
heter bedrivs i dessa former har träffats. Ettsom pensionsavtalnytt som
också ansluter till den övri Ävenarbetsmarknaden har överenskommits.ga
i övrigt ansluter villkoren i de statliga avtalen närmare till vad gällersom
på den övriga arbetsmarknaden.

En motsvarande utveckling är också på gång inom det författnings-nu
reglerade området. Genomgripande förenklingar har nyligen genomförts
i förordningsbestândet inom det personalpolitiska området se SAV Cirk.
1992 A4. Dessa ändringar har dock i första hand varit konsekvenser av
avtalsförändringar eller genomförts led i juridisk-tekniskett regel-som en
reformering.
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5 Allmänna utgångspunkter för en

regleringny

5. 1 Medborgarnas krav

Inledning

I alla de arbetsrättsliga reformer genomförts detpå offentligasom området
under de tjugofem åren harsenaste betydelsen skydda medborgarnasattav
intressen starkt betonats.

Under behandlingen 1975 års ämbetsansvarsreform pekadeav riksdagen
också särskilt på samhällsmedlemmamas intresse de offentligaattav
funktionema ovidkommandeutan hänsyn fullgörs på riktigt sätt JuUett
197522 100.s.

Även i våra utredningsdirektiv understryks vikten skydda deattav
medborgerliga kraven på demokratisk styrning, insyn och rättssäkerhet och
på offentligaatt uppgifter fullgörs på riktigt sätt.ett I direktiven hänvisas
till förarbetena till LOA och den närmare redogörelse där lämnassom om
bland frågan hänsynenannat till den politiska demokratins kravom och till
den offentliga verksamhetens särart.

Statliga myndigheter arbetar alltså med delvis andra mål och på andra
villkor än arbetsmarknaden i övrigt, vilket medför vissa effekter för deras
funktion arbetsgivare. De statliga arbetsgivarnasom för attsvarar
samhällets verksamhet bedrivs på ändamålsenligtett sätt för allmänhetens
bästa. Verksamheten måste därför utformas så politiska beslutatt som
fattas i demokratisk ordning kan få genomslagskraft i verksamheten. Det
ställer särskilda krav insynpå för medborgarna och mottaglighet för
allmänhetens önskemål. Allmänheten har rätt ställa kravatt på hur
samhällets verksamhet fullgörs och därmed också denpå personal som
faktiskt utövar uppgifterna.

Särskilda rättssäkerhetskrav gör sig vidare gällande vissa verksam-
heters arbetsformer och organisation. Det gäller speciellt när verksamheten

myndighetsutövning enskildaavser ochgentemot andra, poliser,t.ex. av
åklagare, domare eller kronofogdar.
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med-särskildadebetydelsenigenomviföljande närmaredet gårI av
aktuelladegällande isigfrämst görborgerliga krav samman-nusom

hangen.

demokratins kravpolitiskaDen

lågarbetsplatsen,Demokrati på19751 638SOUbetänkandetI soms.
arbetsrättskommittén denframhöllarbetsreform, attgrund för 1976 årstill

ifick kommaavtalsfrihet integrundsatsenföreslagnakommittén omav
med-rörandeprivilegierdemokratiskagrundläggandekonflikt med
inomfrihetpolitiskaoch derättigheter attpolitiskaborgarnas organensom

utomstående.fråninblandningobehörighandlagrundlagens utanram
politiskauppfattning denkommitténsdelade attRemissinstansema

avtalkraftinte får sättasochrespekterasdemokratin måste genomur
arbetsmarknaden.mellan påparterna

anförde departe-bil. 142-144prop.197576 2motiven till LOA1 s.
följande.mentschefen bl.a

delöntagarorganisationema,bl.a.likhet med attalltså, iJag anser
reglerpåprincip skall byggainflytande ianställdasoffentligt samma
vika,princip bördennaarbetsmarknaden,Övrigaför den attmensom

demokratin.politiskatill denhänsyndetta krävsnär av
kap. §.från folket l 1offentlig makt utgårallEnligt RF utgår

i riksdagensina valdabeslutarMedborgama representanter omgenom
myndig-blandRegeringen,angelägenheter.rikets annat genomsom
praktiskibeslutoch sinariksdagenshar omsättaheterna att egna

politiskadeinför riksdagen. Pâendastansvarighandling, är organen -
prioriteringarför dedetregering liggerochriksdag ansvaretyttersta-

omfattninginriktning,verksamhetensoffentligadenoch beslut rörsom
landstingkommunfullmäktige ochgällerMotsvarandeinnehåll.och om

utsträckning har detpolitiska Ikommunalaövriga storsamt organ.
verk,olikatilldelegeratsi dessa ämnenbeslutanderättallmännas

myndigheter etc.
grundlagenligtvadförvidastesöka denVill somramenangeman

området, haroffentligadetkollektivavtalföremål förkan bli man
för RF. Jagoch grundernabeakta RFi första handsålunda att avser

statsskicketdemokratin,politiskadengällerdärvid främst vad omsom
kommunalastatsskick, denparlamentarisktrepresentativt ochett

maktutövningen ochoffentligadenfördelningensjälvstyrelsen, av
och 5-7 §§,kap. 3jfr. särskiltuppgifter 1allmännamyndigheternas

andraocksåfinnsi RFkap. 6 §. Menochkap. 5 13 §§ 118 samt
avtalsreglering.förföreskrifter begränsar utrymmetsom - --

ochförankringen i RFredandemokratin drarpolitiskaDen genom
medbe-anställdasoffentligtför dekommunallagama upp ramen

den fortsattaförförutsättningengrundläggandestämmande. Den
för-offentligadenmedbestämmande inomutvecklingen dettaav

demokratinspolitiskaprincipen dendärförvaltningen måste omvara
intefår alltsåinflytandekommunanställdasochsuveränitet. De stats-
allamedborgarintressenaallmännagrad, deutvidgas i högså att som-
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offentliga myndigheter har beakta kommer i kläm. Detta är inteatt -
uttryck för några grundläggande motsättningar mellan den politiska
demokratins princip och principen löntagarinflytande. Båda går utom
från och får sitt innehåll människors vilja och förmåga deltaattgenom
i utformningen de livsvillkoren och solidariskt sin delatt taav egna av

för utvecklingen i samhället.ansvaret

Enligt motiven till gällerLOA vidare avtal inte bör träffas denatt om
offentliga verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. skålSom
härför anfördes bl.a. följande prop. 197576 bil. 2 150-151.s.

Alla röstberättigade alltså även de offentligt anställda arbetstagarna- -
kan med sin röst påverka besluten vilken verksamhet deom som

statliga och kommunala myndigheterna skall bedriva. Det skulle strida
vedertagnavår demokratiska ordning denmot kommer till uttrycksom-

främst i RF respektive kommunallagen och landstingslagen låta deatt-
offentliganställda kollektivavtal få omedelbartett annat,genom mer
inflytande över beslut bestämmer myndigheternas verksamhet isom
fråga mål, inriktning, omfattning och kvalitet än medborgarna iom
övrigt.

Det år denna bakgrund har bedöma vilket förmot att utrymmeman
kollektivavtal kan finnas på den sektorn Frågorsom gemensamma - - -

verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet skall iom
stället beredas och avgöras beslut i offentligrättslig ordninggenom av
de politiskt ansvariga eller på deras uppdrag myndigheterna.organen av
Sådana beslut kan ha olika innebörd. Ofta frågaär det tilldelningenom

Men för dessa offentliga beslut tordegemensamtav resurser. attvara
de både maximering och minimering verksamhetensavser en en av
kvalitet och omfattning. - - -

Det bör sålunda tillkomma de politiska och, efter delegering,organen
verk och andra myndigheter bestämma vilken verksamhetatt typ av som
myndigheten skall bedriva liksom målen för myndighetens- - -
verksamhet och de inbegripet inom vilka verksam-ramar, resursramar,
heten skall bedrivas. Till det politiska beslutsområdet ocksåmåste
hänföras den utåtriktade delen myndigheternas verksamhet. Därmedav
åsyftas främst myndighetsutövningens innehåll också innehållet imen

verksamhet riktar sig till offentliga myndigheter och tillarman som
allmänheten. Till nämnda frågor hör självfallet också t.exnu- - -
avgörandet på vilken och inom vilket geografiskt områdeortom en
offentlig verksamhet skall bedrivas och beslut till vilkaom personer
eller verksamheten skall riktas.grupper av personer som

I motiven till LOA exemplifierades också närmare vad avsågs medsom
omfattning, inriktning och kvalitet.

Vad i det föregående den politiska demokratins krav i desagtssom om
aktuella sammanhangen har vi lagt till grund även för bedöm-våranu

ningar rörande det statliga anställningsförhållandet.
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i statliga verksamhetenInsynen den

statligaaktiv demokratisk styrning denFör kunna åstadkommaatt aven
verksamhetenverksamheten och tillgodose medborgarnas intresse attav
för insyn ochfullgörs riktigt det viktigt denna föremålsätt är ärattett

kontroll.
betydelseOffentlighetsprincipen, grundläggande försom anses vara av

rättskipningdet statsskicket, har sedan länge präglat svensk ochsvenska
förvaltning.

verksamhetoffentlighetsprincipens tillämpning i det allmännasGenom
möjlighet kontrollera inriktningen myndigheternasfår medborgarna att av

effektivitet, handläggningsrutinerarbete, deras m.m.
allmänhetensdet gäller enskilda förvaltningsärenden tillgodosesNär

behov insyn i första hand principen allmänna handlingarsav genom om
tryckfrihetsför-offentlighet. Handlingsoffentligheten föreskriven iär

lagordningen Undantag från denna princip får dockTF. göras genom av
hänsyn till särskilt viktiga intressen fordrar skydd insyn. Dettamotsom
behandlas närmare i sekretesslagen 1980 Dessutom gäller regel100. som
förhandlingsoffentlighet beslutande politiska för-hos domstolar och
samlingar riksdagen kommunfullmäktige.ochsom

ocksåDen medborgerliga yztrande- och informationsfriheten i RF kan
uttryck för offentlighetsprincipen.ettses som

särskild vidsträckt yttrandefrihet gäller i förhållande till nyhetsmedi-En
meddelarfrihe-I TF sålunda särskilda bestämmelser den s.k.ema. ges om

Avsikten med skyddet för uppgiftslämnare samhällsdebattenär attten.
förskall tillföras allsidigt material möjligt och underlagetsåett att ensom

kritisk granskning skall bli brett möjligt. förmedlingså Genomsom av
massmedia tillkommer den statliga verksamhetens åtgärder och beslut en
bredare allmänhets kännedom.

tillsynbetydelse för insynen och kontrollen givetvis också denAv är
bl.a offentliga Enligtöver den tjänsteutövningen JO och JK har. 3 §som

lagen 1986765 med instruktion för Riksdagens ombudsmän skall JO
särskilt tillse domstolar och förvaltningsmyndigheteri sin verksamhetatt
iakttar bud saklighet och opartiskhet och medborgarnasRFs attom
grundläggande fri- och rättigheter inte träds för i den offentliganär
verksamheten. Utövandet statlig tjänst alltså förenat medärav en en
redovisningsskyldighet inför tillsynsorgan och kan blivåra två högsta
föremål för kritiska uttalanden, kan publicitetstorsom genom
massmedia.

Offentlighetsprincipen i flera olikahar betonats statsmakternaav
sammanhang och från olika beträffande myndigheternasaspekter, bl.a.
ledningsfunktioner 19868799 och den offentliga sektornsprop.
informationsverksamhet prop. l9888910O bil. 32-33.2 s.

Rättssäkerheten

I begreppet rättssäkerhet ligger bl.a. offentligt anställdakrav påett att
skall objektiva i sitt handlande och följa givna föreskrifter. Objelaivi-vara
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och normmässighetskravet finns fastslaget i kap.1 9 § RF. I dennatets-
bestämmelse föreskrivs följande

Domstolar förvaltningsmyndigheter och andra fullgörsamt som
uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet
beakta allas likhet inför lagen iakttaga saklighet och opartiskhet.samt

Bestämmelsen kan sägas uttryck för traditionellade rättssäker-ge mer
hetskraven offentliga uppgifter skall handläggas opartiskt,attom omsorgs-
fullt och enhetligt.

För handläggningopartisk detär också viktigtatt garantera etten
rättssäkerhetskrav förvaltningsmyndighetema fullt självständigaär iatt
förhållande till överordnade i ärenden rör myndighetsutövningorgan som
i särskilt fall. Kravet på funktionell självständighet vid myndighetsutöv-en
ning finns återgivet i kap.11 7 § RF

Ingen myndighet, heller riksdagen eller kommuns beslutande organ,
får bestämma, hur förvaltningsmyndighet skall i särskilt fall besluta i
ärende myndighetsutövningrör enskild eller kommun ellermot motsom

tillämpningrör lag.som av

förEn domstolarna motsvarande regel, dock demsom ger en mer
självständig ställningi deras dömande verksamhet, finnsi kap.11 2 § RF.

För myndigheternas funktionella självständighet skall fungera krävsatt
också personlig självständighet hos den anställde vid myndighetsutöv-en
ning. Det viktigtär denne kan värna sig olika påtryckningar.slagsatt mot
De offentligt anställda har därför bl.a. sedan länge tillförsäkrats en
trygghet godtyckligt skiljande från anställningen. Intresset demot attav
anställda fullgör sina uppgifter riktigtpå ovidkommandesättett utan
hänsyn, skyddas bl.a. också de särskilda ansvarsreglergenom som
meddelats för dem. syfte harSamma bestämmelserna skydd förom
tjänsteutövningen bestickning och våld, missfirmelsetvång ochmot mot
för tjänstens skull.

Medborgarnas krav på rättssäkerhet detnär gäller fullgörandet olikaav
samhällsuppgifter kan också i vidare bemärkelse, nämligen ettsomses en
uttryck för den allmänna rättstryggheten samhället,i dvs. haratt man
ändamålsenliga lagar och andra författningar till skydd för medborgarnas
intressen och dessa verkligen får genomslag. Se bl.a. regeringensatt
skrivelse 198485202 s.16 den offentliga sektorns ñmyelse.om

Rättssäkerheten i vidsträckt mening har också serviceaspekt. Det ären
viktigt myndigheterna lämnar snabba, enkla och entydiga beskedatt och

myndigheterna bistår den enskilde så denne kan till sinatt rätt.att ta vara
Denna vidare rättssäkerhetenpå har kommit till uttryck i bl.a. FL.syn

Här särskilda regler syftar till den enskilde bättre skall kunnaattges som
till sin rätt utvidgad serviceskyldighetta från myndig-vara genom en

heterna och bättre samverkan mellan myndigheterna, snabbare och enklare
handläggning, lättbegripligare språk och muntlig handläggning 4-7 och
14 §§ i lagen.
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5.2 Grundlagens krav

Under begreppet grundläggande bestämmelser i kap. 10 RF11 §
ibör princip hänföras frågorbara direkt sambandhar ettsom mera

med den statsanställdes integritet vid myndighetsutövning och lagtill-
lämpning.

Det innebär regeringen har vidsträckt restkompetens i andraatt en
frågor. medför vidare bestämmelserDet grundläggandeäratt som av

i princip tvingandemåste medan regler faller undernatur vara som
regeringens restkompetens däremot kan dispositiva, så attvara
avvikelser får göras avtalsvägen.

förutsätterRF offentligrättslig reglering vissa frågor rörande deen av
statsanställda. Det gäller bl.a. frågor kan hänföras till kap. 1011 §som
RF grundläggande bestämmelser statstjänstemännens rättsställning.om om

Vissa bestämmelser beslutande befordringsgrunder och kravom organ,
svenskt medborgarskappâ vid tillsättning statliga anställningarav anses

enligt kap. 9 också förbehållna11 § RF offentligrättslig reglering.vara en
Detsamma gäller bestämmelser för ordinarie domare i de ämnen som om-
fattas bl.a. kap.11 5 § och kap.12 8 § RF.av

Bestämmelsen i kap.11 10 § RF berörs inärmare det följande.
Reglerna rörande ordinarie domare i kap. 5 § och kap.11 12 8 § RF
behandlas i avsnitt 6.5.4. kap. beslutande11 9 § RF be-om organ,
fordringsgrunder och krav svenskt medborgarskap vid tillsättning av
statliga anställningar behandlas i avsnitt 6.5.2.

Bakgrund

Enligt kap.11 10 § RF gäller grundläggande bestämmelseratt om
statstjänstemännens rättsställning i andra hänseenden berörs iän RFsom
meddelas i lag. Bestämmelsen gäller för alla tjänstemän hos staten
oberoende vilka arbetsuppgifter de utför.av

Vad är grundläggande bestämmelser framgår inteattsom anse som
uttryckligen lagtexten eller förarbetena till paragrafen prop. 197390av av

407. Däremot kan få viss vägledning i förarbetena till den be-s. man
stämmelse gällde tidigare. kap.11 10 § RF i sak heltöverensstämmersom
med 36 § andra stycket i 1809 års RF. Detta lagrum tillkom i samband
med grundlagsändring åren 1964 och 1965, bl.a. innebar deatten som
dittillsvarande bestämmelserna statstjänstemännens oavsättlighet togsom
bort grundlagen för andra statstjänstemän ordinarieän domare.ur
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Ändringen skall bakgrund den reformmot på ochses stats-av
kommunaltjänstemannarättens områden genomfördes i och medsom
tillkomsten och kommunaltjänstemannalagamastats- och bl.a.av som
innebar delar det offentligaatt stora anställningsförhållandet blevav
avtalsbart.

I förarbetsuttalandena till ändringen koncentrerade departementschefen
sig i först hand på oavsättlighetsf-ágarz och den anknytande frågan om
myndigheternas självständighet i förhållande till regeringen. anfördeHan
därvid bl.a. prop. 1964 148 98 det förhållandet också åtskilligaatt atts.
andra tjänstemän än domare borde kunna inta förhållandei tillen
regeringen självständig ställning visserligen kunde anföras skäl för attsom
i grundlag behålla bestämmelser oavsättlighet även för dessa tjänste-om
män. Han fortsatte

Om värdet självständig och oväldi kår förvaltningstjänstemänav en g av
och anställningstrygghetens betydelse råder heller icke deladeom
meningar. Men de samhällsintressen här är fråga tillgodosesvarom
enligt min mening bättre i särskild lag meddelas utförligaatt ochgenom
specificerade bestämmelser skydd för tjänstemän godtyckligtmotom
eller eljest obehörigt avsked än allmänt hållna grundlagsbudgenom om
sådant skydd.

Departementschefen förklarade vidare riksdagen denatt genom
föreslagna grundlagsbeståmmelsen lagform för reglering stats-om av
tjänstemärmens skyldigheter och rättigheter skulle bli i tillfälle påatt ett
helt sätt än tidigare medverka vidannat oavsättlighetsprincipens närmare
utfomining.

I samband med lagstiftningsarbeten på området har ocksåsenare en
synpunkt förts fram berör kravet lagform,påannan nämligensom att

avtalsfriheten inte fâr bli så vidsträckt offentliga funktionäreratt av-
talsvägen kan få inflytande över de politiska beslut fattassom av rege-
ringen eller riksdagen eller de folkvalda församlingarna i övrigtav av
prop. 1973177, s.26. Som exempel nämndes inteavtal bör tillåtasatt

inkräktar på de politiska rätt bestämma vilken offentligsom attorganens
verksamhet det allmänna skall utöva. Såsom tidigare nämnts har i
förarbetena till LOA prop. 197576105 bil. 2 150 f vidare sagts atts.
avtal inte bör träffas i frågor gäller den offentliga verksamhetens mål,som
inriktning, omfattning och kvalitet. Detta skulle strida vår vedertagnamot
demokratiska ordning såsom denna kommer till uttryck i bl.a. RF. Kravet

lagformpå begränsar uppenbarligen avtalsfriheten. Det har därför hävdats
bestämmelserna iatt kap.11 10 § RF också syftar till skydda deatt

demokratiska beslutsprocesserna.
detAv sagda framgår kravet lagform i kap.att 11 10 § RF vänder

sig två håll begränsa dels regeringensatt normgivningsmöjlig-genom
heter och dels handlingsfriheten för de avtalsslutande på denparterna
statliga arbetsmarknaden.

Bestämmelsen i kap.11 10 § RF har ytterligare viktig funktion.en
Genom lagkravet endast sikteatt depå grundläggandetar bestämmelserna
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utvecklasregeringen,rättsställning, får såsomstatstjänstemännensom
förvaltnings-möjlighetvidsträcktföljande,i det att styranärmare en

avtalsreglerade.ellerinte lag-i avseenden ärorganisationen de som
den ställning regeringenuttryck fördärmed ocksåkap. 10 §11 somger

högsta förvaltningsorganet.dethar som
ibestämmelsergrundläggande 11medvadbelysaFör att avsessom

grundlagsreglersökas i devägledning ocksåkan vissRFkap. 10 § som
för-nämndatidigareordinarie domare. Deskydd försärskiltettger

motsvarandeför åtminstonestödi RFarbetena till § 36 1809 års attger
grundläggandefårstatstjänstemänför övrigabestämmelser anses vara av

i andrai kap. § RFFormuleringen 10ll1964140 98.prop.natur s.
förytterligare stödregeringsformi dennahänseenden beröresän gersom

detta.
frånskiljas sin tjänstordinarie domare5 kanEnligt kap. § RFll en

âsidosättandeellerbrott ellerhanendast upprepatgrovt avgenomom
han uppnåttuppenbarligen olämplig ellertjänsteåliggande visat sig att

pension.medskyldig avgåenligt lageller ärpensionsåldem attannars
rättslig beslutbegära prövningordinarie domare rättVidare har att aven

läkarundersökning. För-avstängning ochtjänsten,skiljande frånom
påkallatendast det ärbegränsad och föreliggerflyttningsskyldigheten är om

organisatoriska skäl.av
domare,statsanställda ängäller för andrakap. § RF, ävenI 911 som
sakligatjänstetillsättning,vidbeslutandebestämmelserfinns omorganom

för vissavillkorsvenskt medborgarskapgrunder för befordran och somom
anställningar.statliga

möjligen kunnaskullebåda paragrafernanämndaInnehållet i de nu
i kap.bestämmelsergrundläggande 11vad begreppetsägas representera

betydelse.innefattar i snävare10 § RF en
möjlig.ocksåvidare tolkning begreppet ärEn något av

reglerinordnades de1964-1965grundlagsändringensamband medI som
statstjänste-särskild lag,grundläggande idå ansågs natur envara av

departementschefen bl.a. detidigare ansågrnannalagen. Som nämnts att
itillgodosågs genombehövde skyddas bättresamhållsintressen attsom

skyddbestämmelserspecificerademeddela utförliga ochsärskild lag om
avskedobehörigt ängodtyckligt eller eljestför tjänstemän mot genom

s.98. Iskydd 1964148sådant prop.grundlagsbudhållnaallmänt om
statstjänstemännensrättsomrâdetdeladesstatstjänstemarmalagen om

grund denunderområden, del pårättsställning i två avsomenupp
regleradensidigtbehövdespeciella karaktärverksamhetensoffentliga vara

kunde råda. Omvilken avtalsfrihetdel inomochstatsmakterna enenav
anställningsförhållandetdelenoffentligrättsligahörde till denfråga avsom

lagregleras,den bordeprincipiellellerså allmäninte natur att varvar av
regeringensligga underden skulletidigare nämntsmeningen såsom att--

det196560 132. Däremotjfr.normgivningskompetens vars.prop.
arbetsgivar- ochvanligabara gälldeförhållandenmeningen att som

verksamhetensstatligasamband med denarbetstagarintressen utan
regleras avtalsvägen.skulle kunnasärskilda natur

i den delbestämmelseri princip allaframgåsagda fårdetAv attanses
ensidigt reglerasbehövaansågsstatstjänstemannalagen avsomav



VSOU 199260 123

statsmakterna torde ha betraktats grundläggande för statstjänstemän-som
råttsstållning.nens

Förarbetena till LOA dock närmast stöd för nyanseradger en mer syn
fråganpå hur bör på de lagregler ingick i statstjänste-om man se som

mannalagen och sedan fördes över till LOA.som
Utgångspunkten för utformningen LOA i största möjligaatt ut-av var

sträckning vidga för avtalsreglering inom den offentliga sektorn.utrymmet
Därför borde enligt föredragande statsrådet prop. 1975761105 bil. 2

157 den offentligrättsliga regleringen i fortsättningen begränsas tills. att
omfatta endast de anstållnings- eller arbetsvillkor istår sådantsom
omedelbart samband med det allmännas för förvaltningsuppgifteransvar
och deras riktiga fullgörande, beslutanderätten förbehållasmåsteatt
samhället. Därvid träder efterlevnaden RF givetvis förgrunden.iav
Uttalandet inte otvetydigt stöd för alla de bestämmelserattger som
infördes i den lagen har uppfattats grundläggande för statstjänstemän-som

rättsställning i den mening åsyftas i kap.11 10 § RF.nens som

Våra överväganden

Betydelsen kap.11 10 § RF.av

vad tidigareAv framgår det går för olikasagts att att argumenterasom
uppfattningar den närmare betydelsen grundlagsregeln i kap.llom av

RF.10 § De uttalanden gjorts i olika lagstiftningssammanhang måstesom
samtidigt i belysning de då rådande förhållandena på arbetsmarkna-ses av
den och den lagstiftning dâ fanns.som

Vi för vår del tillämpningsområdet för kap.11 10 § RF endastattanser
omfattar frågor har direkt samband med de delarettsom mer av an-
ställningstryggheten främst syftar till skydda den anställdesattsom
integritet vid myndighetsutövning och lagtillämpning.

När det gäller anställningstryggheten är det viktigt beakta denatt
utveckling skett inom den allmänna arbetsrättsliga lagstiftningen sedansom
grundlagsbestämmelsen i kap.11 10 § RF kom till år 1965. fannsDet på
arbetsmarknaden inte i lagnågot föreskrivet anställningsskydd. I samband
med avskaffandet oavsättlighetsprincipen för andra statsanställda änav
domare slogs därför fast det i lag skulle finnas bestämmelser föratt att
skydda de statsanställda godtyckliga eller obehöriga avskedanden.mot
Begreppet avskedande avsåg även det vi kallar försom numera upp-
sägning. Knappt tio år infördes i princip motsvarande anställnings-senare
skyddsregler arbetsmarknadenpå i övrigt tillkomsten LAS.genom av

det framgårAv sagda det anställningsskydd kap.att 11 10 § RFsom
ursprungligen avsåg lagregler nännast avsåg skyddetatt garantera genom

obehöriga avskedanden och uppsägningar.mot I dessa avseenden torde
lagregleringen i LAS tillräcklig garanti.numera vara en

Vid jämförelse med grundlagsbestämmelsen i kap. 511 § RF somen
särskilt anställningsskydd för ordinarieett domare och med beaktandeger

olika förarbetsuttalanden finns det skäl talar för reglerävenav attsom om
förflyttningsskyldighet har sådan betydelse för den statsanställdesen
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reglerna börlagtillämpningmyndighetsutövning ochintegritet vid att
gällerför kap. 10 § RF. Detsammatillämpningsområdethänföras till 11

disciplinan-förtroendeskadliga bisysslor,bl.a.enligt mening reglervår om
disponibilitet.försättande iläkarundersökning ochåtalsanmälan,svar,

i lag.detaljer reglerasfrågor i alla måsteinte dessaDärmed är sagt att
intei kap. § RF ärlagform 10förtjänar påpekas kravet 11Det att

bestämmelserGrundläggandetill speciell lag.knutet någon statsan-om
ilagar LOA,finnas i andra änrättsställning kan alltså ävenställdas t.ex.

iuppsägningsreglema LAS.jämför med bl.a.LAS
grundläggande be-får docki det följandeutvecklasSåsom närmare

sakstatsanställdas del. Endispositiva för destämmelser inte göras arman
förtill gälla barabegränsasgrundläggande bestämmelser kanär attatt

bestämmahärmed bör kunnaöverensstämmelsevissa statsanställda. I man
enligtläkarundersökning 13 kap.ochreglerna avstängningattt.ex. om
statsanställda.ellerskall tillämpas någon någraLOA bara grupper av

och kap. 2 § RF.Förhållandet mellan kap. 10 § 811

civilrättsligadenbestämmelsenkap. den centrala8 2 § RF är norm-om
finnsförfattningsreglering påför dengivningen. grundenDen utgör som

föreskrifterskallEnligt bestämmelsenden allmänna arbetsmarknaden. om
personliga och ekonomiskaderasenskildas personliga ställning samt om

meddelas lag.förhållanden inbördes genom
bestämmelsetill dennaförhåller sig kap. § RFHur ll 10

önskemåletanledning det allmännaaktuell medFrågeställningen är av
anställningsförhållanden till vadstatligai möjligastörsta månatt anpassa

övrigt.inom arbetsmarknaden igällersom
godtagitförhandlingsreform alltmer1965har sedan årsStaten en

anställningsvillkor. I dessade statsanställdascivilrättslig lagreglering av
ienskild 8 kap. 2 §framträda sådanfall kan sägasstaten avsessomsom

RF.
hänföras till denoffentligt anställda skallvad föreskrifterI mån om

till tillämpningsom-enligt kap. ellercivilrättsliga lagstiftningen 8 2 § RF
bl.a. vilkenpraktisk betydelse förför harrådet kap. 10 § RF11 en

regeringen har.normgivningskompetens
regleringtilli princip inte möjlighet någonkap. RF8 2 § annanger

itillverkställighetsföreskrifter lag. Däremotregeringens sidafrån än ger
förstai kap. §bestämmelsen 8 13första hand kap. RF11 10 § genom-

lagformeftersomvidsträckt restkompetens,stycket regeringen2 RF en-
statligtbestämmelserna deför grundläggandedå bara behövs de om

anställda.
exempel.med följandesagda kan illustrerasDet nu

avvikerbestämmelserfinns andralag föreskrivs detI att somomen
särskiltledighet för vissaförläggningenbestämmelserfrån lagens avom

för lagens be-dessa gälla i ställetoffentligt anställda, skallangivna
lag.i författning än Omde har meddelatsstämmelser, även annanom

lagstiftningen enligt kap. 2 § RF,civilrättsliga 8höra till denlagen anses
enligt otillåtenföreskriften i lagen RFnämndainnebär den ennu

däremotlagstiftningsmakt.riksdagens Anserdelegering attmanav
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föreskriften i lagen hör till tillämpningsområdet för kap. 10 bör11 § RF,
författningama med de avvikande föreskrifterna omfattas regeringensav
restkompetens enligt kap.8 13 § RF. Föreskriften i lagen i fallär så
grundlagsenlig.

Vi följandegör bedömning i denna del.
kap.11 10 § börRF i egenskap specialregel exklusivtav anses

tillämplig framför kap.8 2 § RF föreskrifterpå som
är grundläggande naturav-
berör statstjänstemännens rättsställning och-
syftar till skydda den statsanställdes integritet vid myndighetsutöv-att-
ning och lagtillämpning

dessaAtt kriterier är för handen det elementära.är föreskriftenOm
betecknas civilrättslig i stället för offentligrättslig är sekundärsom av
betydelse.

Till området för 8 kap. 2 § RF bör motsatsvis hänföras föreskrifter som
är tillämpliga anställningsförhållandenpå i allmänhet, och-
enbart sedvanliga arbetsgivar- och arbetstagarintressen dvs.avser utan-
något direkt samband med den statliga verksamhetens speciella
karaktär,
Dessa föreskrifter bör betraktas civilrättsliga iäven derentsom

avseenden de sikte förhållandetpå mellan statliga arbetsgivaretar och
arbetstagare t.ex. uppsägningsreglema i LAS. Detta bör gälla oberoende

föreskrifterna kan betecknas grundläggande eller inte förav om som
arbetstagares anställningsförhållanden i allmänhet. de här fallenI kan

hasägas sådan ställningstaten enskild i kap.8 2 §en som som avses
RF.

Gränsdragningen mellan kap.8 2 § och kap.ll har10 § RF också
betydelse för föreskrift kan dispositiv eller inte. Dettagörasom en
påverkar i sin möjligheten till avtalsreglering itur det ämneen som
behandlas i föreskriften.

föreskriftOm är hänförlig till kap.11 10 har§ RF, det ansetts atten
den inte får göras dispositiv se bl.a. Holmberg-Stjemqvist, Grundlagama,

Är1980, 390. den däremot hänförlig till kap.8 § RF detta2 ärs.
möjligt.

I kap.ll 10 § RF föreskrivs emellertid bara grundläggandeatt om en
fråga skall regleras föreskrifter måste detta igöras lag. Lag-genom
forrnskravet är alltså primära.det Härigenom har velat garantera attman
regleringen berörda frågor kommer under riksdagens kontroll. Däremotav

det inteär lagreglema behöver ha visst innehåll och inte hellersagt att ett
de måste tvingande.att vara
Grundtanken med kap.11 10 § RF får dock de be-antas attvara

stämmelser omfattas grundlagsregeln skall indispositiva till sinsom av vara
Därmed är det inte klart fråga inatur. alla detaljer måsteutsagt att en

regleras i lag. Det torde också möjligt vissgöra utfyllnadattvara en
avtal i frågor kan omfattas grundlagsregeln och igenom attsom av

lagreglema hänvisa till avtal i vissa hänseenden. Som exempel detta kanpå
nämnas 7 kap. 3 § LOA. dennaI paragraf hänvisas till beträffandeavtal
avgângsskyldighet pá grund ålder. Ett exempel är 10 kap. 3 §annatav
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till kollektivavtalsbestämmelser i frågadär hänvisning görsLOA omen
disciplinpåföljder.

frågor omfattasVisst för knyta lagregler i 11attutrymme avsoman
avtalsreglering bör alltså finnas, länge detkap. till så10 § RF en

syftet grundlagsregeln inte träds för när.grundläggande med
frågorfråga aktualiseras i detta sammanhang årEn om somannan som

utifrån kap. RF ifaller inom regeringens restkompetensområde 11 10 §
författningsreglering. Enligttvingande vårprincip också återges imåste en

faller in undermening saknas det stöd för detta. Frågoratt anta som
regleras avtal.regeringens restkompetensområde bör alltså kunna genom

statlig anställning5.3 Lagstiftningen m.m.om

i statsförvaltningenden moderna

statsförvaltningen befinner sig i brytningstiden

statlig anställning helt ochförhandlingsrättsreformen 1965 viladeFöre
de statsanställdashållet offentligrättslig grund. Allt rördepá som

fteroffentli grättsli föreskri ochanställningsförhållanden reglerades genom ga
beslut.

anställningar vilar civil-allmänt statliga påNumera ävenatt enanses
anställd ochrättslig i form enskilda anställningsavtal mellangrund av en

formellahans anställningsmyndighet, anställningsmyndighetensäven om
ingående sådana avtal har formen myndighetsbeslut.av av

gällt länge.den kommunala sektorn har denna uppfattning DärInom
utsträckning offent-regleras anställningsförhållandena i mycket liten på

ligrättslig denfrämst kollektivavtal på sätt påväg utan genom samma som
privata arbetsmarknaden.

brytningstidstatsförvaltningen befinner sig i på många sätt. Dettanu en
gäller inte minst inom det personalpolitiska området. -

oferztligrättslig till privaträttslig regleringFrån

anställningarfinns fortfarande tradition reglera frågorDet röratten som
ambitionlagar och förordningar. Samtidigt idag stark såmed finns atten

anställningsförhållanden tilllångt det möjligt och lämpligt statligaär närma
gjortsvad gäller för anställningar inom andra sektorer. Detta harsom
gällerförfattningar och avtalsregleringen till vadatt somgenom anpassa

mellanarbetsmarknaden i övrigt i frågor rör förhållandetpå som
arbetsgivare och arbetstagare.

till decentraliserat ochcentralt och samordnat regelsystemF rån ett ett mer
myndighetsanpassat system

statsförvaltningen tid förekommit central reglering ochI har under lång en
Regeringen, ochdetaljstyming inom det personalpolitiska området.
arbetsmarknaden,de den statligasedermera också centrala påparterna

anställningsvillkor inom debeslutade tidigare i detalj i frågor rördesom
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statliga myndigheterna. Myndigheterna hade inte något egentligt eget
för avgöra sådana frågor. Idag situationenutrymme äratt annorlunda. De

olika anställningsmyndighetema har fått större ochettnumera mera
markerat arbetsgivaransvar beslutanderätten i flera frågorattgenom
decentraliserats till dem.

Den hittills genomförda decentraliseringen och resultatorienteringen
inom såväl verksamhets-, ekonomi- och organisationsstyming inomsom
det personalpolitiska området har också bidragit till manifestera dettaatt

synsätt.nya

särlösningarFrån inom till lösningar för helastaten gemensamma
arbetsmarknaden

Å sidan har tidigare varit föregångare inom detstaten personalpolitiskaena
området, bl.a. i fråga anställningstrygghet och rätt till tjänstepension.om
Numera är anställningstrygghet och förmåner i princip likvärdiga över hela
arbetsmarknaden.

Ä andra sidan har när under den tjugoårsperiodengångnaman, man
utvecklat sin personalpolitik inom den privata sektorn, valt andra lösningar

deän fanns hos föregångaren Man har många gånger valtstaten.som
enklare, smidigare och effektivare lösningar är anpassade både till densom
tid företagen verkar i och till den moderna arbetsrättsliga ochsom
socialförsäkringsrättsli lagstiftningen. Under motsvarande tidsperiod harga

hållit fast vid sina lösningar, byggtstaten vidare på dem och iblandegna
utvecklat särlösningar.nya

Det enligtär vår uppfattning inte längre sakligt motiverat behålla allaatt
de särlösningar utvecklats. Särlösningama inte de statsanställdasom ger

sig bättre trygghet eller bättre förmåner vadän privatanstålldat.ex.vare
har. De är sällan påkallade det statliga arbetets särart eller tjänstemän-av

myndighetsutövning. De har inte heller alltid anslutit till de förut-nens
sättningar och arbetsvillkor gäller för myndigheter i dagens statsför-som
valtning.

I stället har de bidragit till särskilja statliga arbetsgivare, försvåraatt
rörligheten mellan arbetsmarknadens olika sektorer och skapat behov av
kraftigt dimensionerade personaladministrativa funktioner i de statliga
myndigheterna.

Vår på den framtida författningsregleringensyn

Under harår de centrala denpå statliga arbetsmarknadenparternasenare
ifrångått de statliga särlösningama på så alla avtalsbara områdengott som

och utvecklat lösningar i princip överensstämmer med vad gällersom som
inom den privata sektorn. Det statliga lönesystemet är exempel, detettnya
statliga trygghetssystemet ett annat.

Vi det är primäravår uppgift lämna förslagatt syftar tillattanser som
utveckling inom det hittills författningsreglerade områdeten motsvararsom

den har genomförts inom det avtalsreglerade området.som
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givenEn utgångspunkt är därvid långt möjligt försöka begränsasåatt
den särskilda lagstiftning gäller och anslutande för-LOAsom genom
fattningar, främst AF.

Den allmänna principen bör nämligen de grundläggandeattvara
reglerna arbetsmarknadenpå i möjliga enhetligastörsta mån skall ochvara

särskilda regler bara skall finnas den statliga verksamhetensnär särartatt
verkligen kräver detta.

Det betyder de flesta frågor rör förhållandet mellan arbetsgivareatt som
och arbetstagare bör kunna regleras motsvarande ochpå sätt med en
motsvarande metodik inom övriga sektorer arbetsmarknaden.påsom

konsekvensEn inställningvår är kan bort författnings-att taav man
regler inte längre åstadkommer fördelar för sig allmän-någrasom vare
heten eller för de anställda. sådan avregleringEn skulle både skapa
förutsättningar för effektivisera det personaladministrativa inomarbetetatt
de statliga myndigheterna och skapa större överensstämmelse med vad som
gäller för andra arbetsgivare.

De allmänna strävandena det statliga anställningsförhållandetatt anpassa
till vad gäller inom arbetsmarknaden i kommer också tydligt tillstortsom
uttryck i direktiv.våra Det nuvarande i princip helt offent-samordnade
ligrättsliga regelsystemet har försvåra den aktuella utvecklingen seansetts
bl.a. 1985 personalpolitiskaårs proposition, 1984852219 44prop. s.

Regelsystemet möjlighetersmå till anpassning till skillnader ianses ge
olika verksamheter och dålig motivation för myndigheternasge en
ledningar aktivt utöva sin roll arbetsgivare. Regelsystemetsatt mera som
komplexitet medför också tillämpningssvårigheter. Förekomsten dubblaav
regelsystem arbetsmarknadenpå gör det överblicka vilka reglersvårt att

gäller.som
För upprätthålla förvaltningskulturvår med självständiga ochatt

oväldiga tjänstemän och rättssäker förvaltningsprocedur andrahar ävenen
förhållanden än den administrativa regleringen betydelse,stor t.ex.
anställningstryggheten, rimlig löneutveckling och tillräckliga pensions-en
förmåner.

viSom redan konstaterat avsnitt 5.2 kan dock inte helt utanvaraman
särskilda offentligrättsliga regler för finnsstatsanställda. I RF nämligen ett
krav särskild offentligrättsligpå lagstiftning de statsanställdasen av
anställningsförhållanden i vissa frågor. Grundlagens krav bör vara
utgångspunkt för den framtida regleringen. Därutöver kan ibland allmänna
lämplighetsskäl tala för särskild lagstiftning i för de statsanställdanågonen
speciell fråga.

Genom använda lagstiftningen styrmedel kan riksdagen ochatt som
regeringen också tydligare markera de särskilda krav statlig anställningpå

behövs för få till stånd bra statlig verksamhet. Lagstiftningenattsom en
också riksdagen särskilt inflytande i viktigare frågor degaranterar ett om

Ävenstatsanställdas rättsställning. från rättssäkerhetssynpunkt finns skäl
ibland talar för använda lagstiftningstekniken.attsom

Enligt uppfattning börvår med dessa utgångspunkter offentligrättsligen
reglering förbehållen förhållanden omständighetereller ärvara som en
följd statliga myndigheter exklusivt verksamheter ingårutövarattav som
i samhällets åtaganden medborgarna. frågaDet är arbetsupp-gentemot om
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gifter inom sådana finansierade verksamhetergemensamt skiljer sigsom
från vad förekommer inom den privata sektorn. Det är ocksåsom inom
sådana verksamheter riksdagen och regeringen har intressesom attav
reglera förhållanden för effektivitet ochatt garantera rättssäkerhet. Det kan

arbetsuppgifter âr förenade med maktutövningvara allmän-som gentemot
heten, den polisiåra ocht.ex. dömande verksamheten.

Syftet med särskild reglering för statsanställda bör alltså inte primärten
reglera förhållandetatt mellan arbetsgivaren ochvara arbetstagaren. Syftet

bör istället denna regleringatt tillgodose de allmänintressenvara genom
gör sig gällande vid utövandet statlig verksamhet.som av
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Överväganden6 innehållet iom en

lagny

6.1 En lagstiftning behövsny

De ändringar vi föreslår i de följande avsnitten beträffande detsom
nuvarande regelsystemet är både omfattande och genomgripande. Reglerna
föreslås också språklig utformning och systematik än i dagensen annan
regelsystem.

Mot bakgrund härav har vi det ändamålsenligastansett samla deatt
regler skall kvar i antal helt författningarett isom stället förvara attnya
föreslå ändringar i de nuvarande författningama. Vi räknar med att
författningsmaterialet härmed också blir lättillgängligare, över-mera
blickbart och därmed också enklare tillämpa.att

I det följande redogör vi närmare för våra förslag till lagstiftning.en ny
Vårt förslag till LOA är därvid den centrala författningen.en ny

6.2 Tillämpningsområdet

förslagVårt Begreppet statligt reglerad anställning bör inte längre
användas för bestämma tillämpningspmrådetsatt gränser. Till-yttre

börlämpningsområdet stället begränsas tilli sådana verksamheter
uttryckligen uppräknas i den lagen. Nyasom LOA föreslås gällanya

enbart för arbetstagarehos riksdagen, kyrkomötet och deras myndig-
heter hos myndigheter undersamt regen Arbetstagare hos de
affärsverk kommer förbli statliga myndigheteratt bör liksomsom
hittills omfattas de aktuella bestämmelserna. De arbetstagareav som
uppräknats i föregåendedet vad enligtmotsvarar devnuvarandesom
bestämmelserna med uttrycket arbetstagare hosavses staten.
Därutöver bör den nuvarandelagen liksom LOA även gällanya - -allmännaanställda hos de försäkringskassoma och i vissa fall
kommunalt anställda.
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Gällande rätt

tillämplig påundantagmed vissalagen§ LOA ärkap. 1Enligt l
landstingskom-kommuner,hosarbetstagare2hosarbetstagare1 staten,

ellersamfälligheterkyrkligaförsamlingar,kommunalförbund,muner,
arbetsgivare,andrahosarbetstagareoch 3försäkringskassorallmänna

reglerad.statligtanställningen ärom
anställning därdärvidanställningregleradstatligtMed enavsesen

fastställesavlöningsfönnánemariksdagensärskilt beslutellerlagenligt av
be-regeringenmyndighetellerregeringenmedverkanunder somav

§ LOA.2 kap. 1stämmer
allaprincipfaller ikap. § LOAi 1legaldefinitionen 2Under an-

medanställningar,statligaalladvs.organisation,ställningar inom statens
myndig-dessochriksdagenfinns hosanställningardeundantag somav

underfastställsinteavlöningsförmânerdeeftersomheter, senares
regeringen bestämmer.myndighetellerregeringenmedverkan somav

hosanställningarantalemellertid ocksådefinition faller ettUnder samma
särskiltellerenligt lagfalldet i dessaeftersomarbetsgivare,icke-statliga

fastställasskallavlöningsförmánerderasbestämtsriksdagenbeslut attav
be-regeringenmyndighetregeringen ellermedverkanunder somav

företrädesvis då SAV.stämmer,
i be-åsyftasriksdagenbeslutsärskildadeochlagDen somav

för kommunställföreträdare1965576lagenstämmelsen närmastär om
tagitsriksdagsbeslut harvissaochavtalsförhandlingarvissavid somm.m.
1967beslut årfrämstställföreträdarlag,1965till års etti anslutning av

rskr 327.SU 134,1967131,prop.
statligtarbetsgivare äricke-statligahosanställningarVilka som

ochställföreträdarlagenkopplingen tillsålunda bestämtreglerade är genom
riksdagsbeslut.särskilda

1965föreslåsställföreträdarlagFörenklad attDs 19912I rapporten
remissbehandlats.harUtredningsrapportenlag skall ersättasårs en ny.av

ocksåkommerutformningframtida attställföreträdarlagensFrågan om
överförnyligen tillsatts statensutredningden attbehandlas sesomav

dir. 199231.arbetsgivarfunktionframtida
skallstållföreträdarlagtillförslagutredningsrapportensiEnligt §l ny
medarbetsgivareicke-statliföljandehosanställningartillämpas pålagen ga

ställningoffentlig
institutet,SvenskaStiftelsen-

SIPRI,fredsforskningsinstitutinternationellaStockholmsStiftelsen-
forskare,kontraktsanställdaellerarvodes-inte såvittdock avser

Monitoring,International DrugCollaborating CentreWHOStiftelsen on-
försäkringskassoma,allmännade-

NordiskaStiftelsen museet,-
TekniskaStiftelsen museet,-
Riksutställningar,Stiftelsen-

språknämnden,Svenska-
lantbruksakademien,ochSkogs--

såvittsamfálligheter,kyrkligaochförsamlingarkyrkansSvenska avser-
prästanställningar.
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Med stöd kap.1 1 § 3 LOA är alltså LOA tillämplig på ävenav nu
nämnda statligt reglerade anställningar de allmänna försäkringskassoma
omfattas dock lagen redan med stöd kap.1 1 § 2.av av

Enligt kap.1 2 § LOA har vissa arbetstagare hos undantagits frånstaten
lagens tillämpningsområde. Lagen gäller sålunda inte för statsråden och
justitieombudsmännen. Deras ställning specialregleras i RF. Vidare har de
statligt anställda biskopama och prästerna undantagits. För dem gäller i
stället regler i 1686 kyrkolag,års lagen 1982942 svenska kyrkan ochom
prästanställningslagen 1988 184. En kyrkolag SFS 1992300 träderny
i kraft den januari1 1993 och ersätter då delvis de nämnda lagarna.nu

Av kap.1 3 § LOA framgår lagens bestämmelser disciplinan-att om
åtalsanmälan, talan beslut eller verkställighet beslutmot intesvar, av

gäller justitieråd eller regeringsråd. Enligt andra stycket i paragrafsamma
gäller disciplinansvarsreglerna inte heller JK.

Enligt kap.1 §4 LOA gäller i fråga sådan arbetstagareatt hosom
är s.k. lokalanställdstaten utomlands tillämpas LOA bara för densom som

är svensk medborgare.
kap.Av 1 5 § LOA framgår 4 17 kap. i lagen gäller föratt anställda-

inom den kommunala sektorn endast anställningen är statligt regleradom
och inte är prästanställning. För vanliga kommunala anställningar gälleren
därför bara kap.1 3 LOA.-

Enligt kap.l 6 § LOA undantas vidare arbetstagare i beredskapsarbete,
arbete på särskild inskolningsplats eller skyddat arbete från lagensen
tillämpningsområde.

Våra överväganden

Allmänt tillämpningsområdeom

Det övergripande önskemålet begränsa användningen särskildaatt av
bestämmelser och samtidigt närma det statliga anställningsförhållandet till
vad gäller på arbetsmarknaden i övrigt kan tillgodoses förutomsom -

direkt reducering antalet bestämmelser också vissagenom en av genom-
begränsningar i tillämpningsområdet, dvs. för de särskilda bestämmel-vem

skall gälla.serna
Det självfalletär primär fråga bestämma för vilka anställdaatten man

har anledning ställa särskilda bestämmelser.att upp
För kunna tillgodose behovetatt ändamålsenliga bestämmelser är detav

också viktigt speciallagstiftning inte omfattaratt större personkretsen en
än vad är oundgängligen nödvändigt.som

Det är också tydligt de medborgerliga kraven bl.a.att på demokratisk
styrning, insyn och rättssäkerhet inte siggör gällande med styrkasamma
på alla anställningar för närvarande omfattas LOA.som av

Vi har därför granskat nämnare LOAs nuvarande tillämpningsom-om
råde adekvatär eller det omfattar fler anställda än vad ärom som
nödvändigt.

En utgångspunkt har därvid varit särskild lagstiftningatt på områdeten
bara skall omfatta de anställda arbetsuppgifter är den detvars natur, attav
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särskildamed denvälmotiveratsynpunkt framstårfrån allmän som
lagstiftningstekniken kan erbjuda.och rättssäkerhetstyrning, insyn som

lämpligt göradet kanVi har bl.a. övervägt att meraenom vara
verksamheternautifrån hurtillämpningsområdetgenerell avgränsning av

självfmansierade. kananslagsberoende eller Detdefinansieras, dvs. ärom
ställer högre kravnaturligt medborgarnanämligen allmänt tyckassett att

dettamed skattemedel, i fallfinansierassådan verksamhetpå vart omsom
till övervägande grad.sker

dock inteanslagsberoende harförhållandet verksamhet ärDet att en
ensidigt regleratillräckligt skål i sig för låtaatt statenettansetts an-vara

torde detii hänseenden LOA. Dessutomställningarna de avses nyasom
myndigheternavissa svårigheter dela påförenat med ettatt uppvara
får.de anslag delämpligt utifrån storleken påsätt som

andrakriterium bland flerasjälvfallet ändåFinansieringsforrnen är ett
bedömningenanledning beakta viddet kan finnasomständigheter attsom

specialreglering.skall omfattasvilka verksamheter ensom avav
talamyndighetsutövning inom verksamhet kan ocksåFörekomsten enav

Vi haruppgifterna utförs.ställer högre krav hurför medborgarna påatt
tillämpningsområdetlämpligtdärför det är avgränsaockså övervägt attom

i huvudsak sysslar med myndighetsutöv-i till anställdaLOA somen ny
följande avsnittet.vi behandlat i detning. fråga har närmareDenna

förmyndighetsutövning kriteriumSynpunkter begreppetpå attsom
tillämpningsområdetbestämma för LOA.nyen

fram-medborgerliga kraven specielltUppenbarligen det de ärär så att
anställningari övrigt statligt regleradeträdande beträffande de statliga eller

dagligt tal torde vi betecknainnefattar myndighetsutövning. I närmastsom
för makthavare eller maktutövare i ellerdenna personal en annan

form.
tillämp-därför möjligheten begränsa LOAsVi har undersökt att en ny

sysslar med myndighetsutöv-ningsområde till anställda i huvudsaksom
kraftig begränsninglösning skulle innebära mycketning. En sådan aven

för närvarande omfattas LOA.den personkrets avsom
stödi befogenhet medMed myndighetsutövning allmänhet attavses en

ensidigteller regeringförfattning eller bemyndigande riksdagannat avav
skyldigheter,bindande verkan förmåner, rättigheter,besluta med om

för-förhållande bl.adisciplinpåföljd, avskedande eller jämförbart seannat
285 ochförvaltningslagen, delarbetena till den äldre 197130 2 s.prop.

33 l.
hosMyndighetsutövning förekommer inte bara hos ävenstaten utan

stöd överlåtas tillMyndighetsutövning kan också med lagkommunerna. av
RF.privaträttsliga subjekt kap. tredje stycket3 §11

Även för alla statligade nuvarande reglerna i i princip gällerLOAom
handegentligen i förstaandra statligt reglerade anställningar, är detoch

bestämmelsernaanställda har makt och myndighetsutövningde somsom
för tillbegränsning tillämpningsområdet LOAsikte på. Entar en ny an-av

huvudsakligen myndighetsutövare borde således kunnaställda är varasom
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förenligt med önskemålen minskad användning särregler ochom en av
med den nuvarande primära syfte.LOAs

Vidare kan myndighetsutövningkonstateras begreppet på åratt senare
tillkomstefter den äldre förvaltningslagens har använts bestämmandesom

rekvisit i antal mycket kvalificerade lagstiftningssammanhang och fåttett
viktig tillämpningen olikaroll vid flera författningar centralen av av

betydelse bl.a. kap. och kap.se 6 7 §§ RF, 3 2 § skadeståndslagen,11
1972207, 17 kap. och kap.20 § BrB, 14 -17 §§ FL och kap. §l 3 1
LOA.

Begreppet har också sedan i juridiskagammalt den doktrinenanvänts
Ävenoch alltså ingen nyhet i juridiskaär det språkbruket. begreppetsom

innebörd inte alldeles klart, förmedlaär det ändå i riktigstort settsynes en
föreställning vad åsyftas. harDetta värde i sig för allmänheten.ettom som

begränsningMot LOAs tillämpningsområde till i huvudsaken av en ny
myndighetsutövande anföraskan det finns offentligaandraattpersoner
funktioner samhällets synvinkel kan uppfattas lika viktigasom ur som som

därförmyndighetsutövning och sådan begränsning leder tillatt ettren en
allt för snävt tillämpningsområde.

Man borde kunna från all statlig iutgå verksamhet grunden uppfattasatt
viktig betydelsefull.och En rangordning olika verksamheter i detsom av

aktuella hänseendet kan lätt bli godtycklig.
invändningEn kan riktas använda begreppet myndig-attmotsomannan

hetsutövning för tillämpningsområdetavgränsa i LOA äratt atten ny
inställningarna blandadeidag med både myndighetsutövningär och andra
offentliga uppgifter, såsom service och rådgivning allmänhetent.ex. mot

uppgifter.andra olika administrativaslagssamt
Man kan inte heller bortse från begreppet myndighetsutövning äratt

Äveninnehållsmässigt omfattande och inte helt entydigt. huvuddragenom
i begreppet klaraär relativt kan det ibland ochsvårt avgränsaattvara

liggertillämpa begreppet, särskilt de falli detnära privaträttsligasom om-
rådet. därför sannolikt detEn grå skulle uppkomma där oklartärzon om
vissa anställda skall myndighetsutövare eller inte.anses som

Vid bedömning det sagda har vi funnit skälenatt emoten av nu en
användning begreppet myndighetsutövning bestämmande rekvisitav som
för personkretsen i LOA väger och det sålunda fårtyngst attnyen anses
olämpligt generellt begränsa tillämpningsområdeLOAs tillatt mera en ny
anställda främst sysslar med myndighetsutövning.som

Trots detta det givet förekomstenär myndighetsutövning ändå äratt av
sådant kriterium vi har beaktat vid våra närmare övervägandenett som om
viss regel skall gälla för speciellt område statligaden verksam-etten av

heten.
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finns tillräckliga skäl för undanta afärsverkranställdafránDet inte att en
LOA.ny

direktiv har affärsverkens situation särskiltI våra uppmärksammats. Där
bl.a. lagstiftningen offentlig anställning börsägs vår översynatt av om

leda till reglering utformad den skildaär så att moten som svarar
verksamheters olika krav eller konkurrenssituation. kan enligtDetta
direktiven leda till olika reglering för affärsverk och andra förvalt-t.ex.
ningsmyndigheter.

direktivenI erinras också de förhandlingar då pågick mellanom som
och de statligtSAV anställdas huvudorganisationer särskiltettom

kollektivavtal löne- och anställningsvillkor för vid dearbetstagareom
statliga affärsverken. kollektivavtalEtt sådant kan enligt direktiven föran-
leda behov förändringar i offentligrättsligaockså den regleringen.av

I samband med de nämnda kollektivavtalsförhandlingama hadeovan
SAV, i samråd med de statsanställdas huvudorganisationer, i skrivelseen
den april till17 1989 regeringen framhållit det angelägetatt attvar
avreglera specielladet arbetsrättsliga regelsystemet för affärsverkens del.

Avsikten med avreglering enligt SAV långt möjligt uppnåsåatten var
likvärdig reglering anställningsvillkoren för alla arbetstagare inomen av

statligtaffärsverkskoncem, dvs. för såväl anställda affärsverkethosen
andra anställda hos bolag och stiftelser inom affärsverkskoncemen.som

Till stöd för avreglering åberopades i SAVs skrivelse också bl.a. atten
afñrverken har speciell konkurrenssituation andra företaggentemoten

sådan myndighetsutövning som det speciella arbetsrättsligasamt att
regelsystemet tagit sikte på främja och förekommervärna endast iatt en

affTirsverken.mycket begränsad omfattning inom
olikaFör allmän beskrivning de affársverken hänvisas tillen av

bilaga
Riksdagen har gjort vissa allmänna uttalanden angående affärsverken.

grundvalPå verksledningskommitténs arbete fastställdes 1987av
generella riktlinjer för styrning och finansiering de statliga affärsverkenav

KUprop. 19868799 103-127, rskr.29, 226 .s.
Sålunda beslutades bl.a. såvitt formgäller verksamhetens och-

ställning affärsverk dessoch bolag i fortsättningen bordeatt ett-
behandlas sammanhållen företagsenheter affärsverks-som en grupp av en-
koncem. Syftet med detta är bättre förutsättningar för affärsver-att attge
ken skall kunna bedrivas effektivt. De mål och riktlinjer riksdagensom
och regeringen fastställer bör i gälla hela koncernen. De uppgifterstort

tilldelats verken bör grunden förutgöra all verksamhet inomsom
respektive koncern. verksamhetDen bedrivs i dotterbolagen bör påsom

naturligt stödjasätt eller komplettera verksamheten i affärsverken.ett
det gäller riksdagens styrningNär och regeringens affärsverkskon-av

har det bestämts denna bör präglas ökad långsiktighet ochattcernema av
koncentreras fastställandepå ekonomiska mål, servicemål,av m.m.
Affärsverket bör sina bolag i egenskapägaregentemot agera som av
moderföretag. Regeringens styrning bolagen bör affärsver-skeav genom
ken. Till följd verksledningspropositionen har riksdagen också bemyn-av
digat regeringen med beaktande de riktlinjer riksdagen haratt, av som
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godkänt affärsverkens investeringar, verksamhet och finansiering,om
besluta i frågor dels affärsverkskoncememasrör organisation, delssom
affärsverkens förvärv, bildande, avyttring, ombildning eller nedläggning

aktiebolag. Regeringen får delegera sådana beslut vidare till affärsver-av
ken.

Beträffande revision övrigoch kontroll Riksrevisionsverketansvarar
RRV för koncemrevisionen. Dotterbolagen i sina bolagsordningarär
ålagda uppgiftsskyldighet RRV i samband med verks- ochgentemot
koncemrevisionen. RRVs förvaltningsrevision bör i första hand omfatta
granskning måluppfyllelse och koncemstrategier i förhållande tillav
riksdagens och regeringens riktlinjer. informationsskyldighetEn för vissa
dotterbolag bör föreligga även i förvaltningsrevisionen. JK bör ha tillsyn
över tjänstemän och uppdragstagare i affärsverken för verkenssom
räkning fullgör uppdrag i verkens dotterbolag.

1991I års budgetproposition prop. 199091100 bil. f8 143s.
lämnades redogörelse för sedan våren 1990 pågående översynen en av
affärsverken inom kommunikationsdepartementets område. Syftet med
översynen är inom för dagens treåriga verksamhetsplaneratt ramen
utveckla möjligheterna till bättre tillämpning både företagsekono-en av
miska och politiska styrmedel. En viktig del översynen består i attav
precisera de krav betingas roll ägare dvs. destatenssom av som -
företagsekonomiska kraven avkastningpå och de krav betingasm.m. som-

roll uppdragsgivare beställare.statens och Det sociala ochav som
regionalpolitiska skall också behandlas och kartläggning skallansvaret en

Översynengöras de krav ställs på verken i dag. skall avslutnings-av som
vis behandla affärsverkens nuvarande organisation och framtida organisa-
tionsform.

budgetpropositionenI föreslog regeringen också inriktning SJfören ny
i korthet innebär koncernen skall kunna erbjudaatt transportmarkna-som

den heltäckande godstransport- och persontrafiktjänster jämvägstrafi-med
ken kämaffär. Samtidigt bör enligt regeringen övriga aktörer påsom
transportmarknaden möjlighet producera och sälja transportlös-attges
ningar där jämvägstransporter ingår. Förutsättningarna för och konsekven-

fri konkurrens på hela jämvägsnätet och bolagisering SJserna av en av s
affärsverksdel följd därav bör därför utredas. Enligt regeringensom en
kan förändrade regler trafikeringsrätten verksamhetsfonn församtom ny
SJ affärsverk träda i kraft tidigast den juli1 1993.s

I den s.k. tillväxtpropositionen prop. 19909l87 näringspolitikom
för tillväxt presenterade regeringen olika förslag till fortsatt utvecklingen
och effektivisering affärsverken. Sammanfattningsvis redovisadeav
regeringen följande bedömning.

Affärsverken förvaltar viktiga delar samhällets infrastruktursom av
arbetar marknaderpå där inslagen konkurrens blir allt större. Samtidigtav
sker internationalisering de nationella marknader där affärsverkenen av
bedriver sina verksamheter. Utveckling och förnyelse krävs affärsver-av
ken.



199260SOU138

avkastningbör kunnaaffärsverksamhetenstatligaDen somgenerera en
utdelningdels kan ägarenkapitalbehov,rörelsenstäcker dendels geegna

kapital.investeratpå
Organisationsformsådanbör attaffärsverksamhetStatens ges en

i dagregelverkeffektivt. Deändamålsenligt ochägarrollen kan utövas som
falliaffársverken mångaärstyrningochredovisninggäller för av

gälleraffärsverksamhet. Dettatill dagensanpassadeoch dåligtotidsenliga
konkurrens.föraffärsverk ärgrad för desärskilt högi utsattasom

iinriktas påregeringenenligtbordeöversynsarbetet attfortsattaDet
omvandlas tillskullei konkurrensarbetaraffärsverkhand deförsta som

aktiebolag.
föreslogsstorkraftnätetvattenfallsverkStatensvidVerksamheten utom

1991-1992. Iårsskiftetvidaktiebolagägttillöverfört ett staten av-av
framtidaavseende stamnätetsställningstagandenstatsmaktemasvaktan på

anställda50-talbörjanmed tillstorkraftnätetbordeorganisation etten
affärsverk.statligtvidaredrivas som

skulleDomänverketvidverksamhetenocksåföreslogRegeringen att
aktiebolagtillOmbildningenaktiebolag.ägtöverföras till statenett av

skulleDomänverketårsskiftet 1991-1992.vidskeberäknades kunna
skulletillgångaroch dessavkastningskravmarknadsmässigtåläggas ett

värderas upp.
ökade konkurren-och denteletjänstmarknadenIntemationaliseringen av

för Tele-associationsforrnförändradregeringen ocksåenligtkrävde ensen
regeringen taladeEnligtjuliden 1992.borde införas 1verket. Denna

aktiebolag,ombildas tillbordeTeleverketförstarka skäl att enmen
beslutföreborde analyserasaffärsverksformutvecklad ett nyenom

bolags-successivtbordejuli 1992till denassociationsfonn Fram ltas.
ochbalans-Televerketsinnebärvilket bl.a.införas,villkorliknande att

utdelnings-ochAvkastnings-aktiebolagslagen.tillresultaträkning anpassas
borde skärpas.kraven

för Postver-konkurrenssituationenkonstaterade vidareRegeringen att
hög-takt. Denallt snabbareförändras iverksamhetsområdenkets olika en

konkurrensenskärpakommerinom EGutvecklingenteknologiska att
regering-enligtinnebärinternationellt. Dettasåväl nationelltframöver som

med stärktaaffärsmässigtmöjligheterPostverket måste attatt ageragesen
bolagiseratpostförvaltningari harEuropaFlerakonkurrensförutsättningar.

bak-denutveckling. Motsådaneller vägverksamheten är på mot en
konsekvensernaför ochförutsättningarnaregeringenenligtgrunden borde

regelverkförinomklarläggasPostverketbolagisering ettramenavav en
Resultatetåtaganden.samhällspolitiskaförlämnar utrymme avsom

redovisas under våren 1992.beräknades kunnaöversynen
delLuftfartsverketsSjöfartsverkets ochförarbetetSlutligen borde

jämförbarhetuppnå störreinriktasförsta handregeringen ienligt mot att
aktiebolag.ochmellan verken

regionalpolitis-sociala,bli aktuella för lösaskulleåtgärderSärskilda att
fortsattavid detkonsumentpolitiska åtagandenförsvarspolitiska ochka,

affärsverk.samtligamedarbetet
genomföradetaljför ienligt regeringenkrävdesarbetefortsatt attEtt

verk-affärsverkensförändringarnaföreslagnatillväxtpropositionende i av
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sarnheter. innebarDetta regeringen i vissa frågor skulle tillåterkommaatt
riksdagen.

Riksdagen beslöt våren 1991 prop. 19909187 och 19909197, NU
38, rskr. 318 Domänverket och Statens vattenfallsverk skulle ombildasatt
till aktiebolag. vattenfallsverkStatens ombildades till Vattenfall fr.o.mAB
den januari1 1992. Verksamheten med storkraftnätet inom det tidigare
verket överfördes från tidpunkt till nybildat affärsverk, Svenskaettsamma
Kraftnät. Riksdagen har också beslutat prop. 19919249, NU 10,
rskr.92 Trollhätte kanalverk, tidigare utgjort särskilt affärsom-att ettsom
råde inom vattenfallsverk,Statens skall drivas vidare affärsverkettsom
med för drift och förvaltning för kanalverksamheten i Trollhätteansvar
och Säffle kanaler. förSom skäl detta hänvisades till kanalverksamhetens
ekonomiska utfall och de frågor sammanhänger med utövandetsom av
myndighetsuppgifter. Ombildningen Domänverket till aktiebolagav
beräknas ske under första halvåret Riksdagen1992. har också i övrigt
godtagit de riktlinjer regeringen i tillväxtpropositionen förangettsom
översynen affärsverken.av

1992I års budgetproposition prop. 199192 100 bil. f7 18s.
förklarar regeringen översynen affársverken kommer fortsätta.att attav
Regeringen konstaterar vidare bl.a. följande. affársverkenFör skallatt
kunna möta den ökade konkurrensen blir det nödvändigt i förstaatt ett steg
bolagisera affärsverkde i framtiden kommer verka konkurren-påattsom

marknader. andraI kan det bli aktuellt med privatisering,sutsatta ett steg
dvs. säljer hela eller delar de statliga bolagatt staten verkarut av som
inom kommunikationsomrâdet. Målsättningen jämvägstrafikenär skallatt

avreglerad den januari SJ1995.1 skall bolagiseras, först eftervara men
det nuvarande rekonstruktionsperiod avslutad.är Ambitionen vidareatt är

ÄvenTeleverket och Postverket skall bolagiseras den januariatt 1 1993.
Luftfartsverkets framtida struktur över med inriktning tydligareattses
skilja infrastruktur och myndighetsuppgifter från komersiell verksamhet.
Riksdagen 199091TU 20, rskr. 177 har regeringen tillkärmagett att
Luftfartsinspektionen bör organisatoriskt skiljas från Luftfartsverket.

Vi har haft antal sammanträden med företrädare för affärsverken,ett
varvid i huvudsak följande synpunkter har framförts till utredningen.

Affärsverken sig ha speciell konkurrenssituation både be-anser en
träffande produktion och personal.

När det gäller tjänsternarknadenoch är avsikten affársverkenattvaru-
skall tillhandahålla produkter i pris kvalitetoch kan konkurrera medsom
privata företag. Samtidigt affärsverkenskall dock tillse produktionenatt
sker med beaktande vissa sociala och regionalpolitiska mål, vilka delvisav
kan oförenliga med vanliga företagsekonomiska mål.vara

En privat konkurrent behöver inte göra sådana hänsynstaganden ärutan
oftast oförhindrad välja det lönsamma produktionsaltemativet. Detatt mest

viktigtär försöka kostnadsneutralitetuppnå i produktionen.att
De förvaltningsmyndigheter har monopol tillhandahållandetsom av
viss tjänst eller produkt, licenser och olika slags registreringar,t.ex.en

har inte problem.samma
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viktigtaffársverken det ärarbetsmarknadenSåvitt gäller attattanser
anställ-jämförbaravillkorsneutralitet mellanförsöka åstadkomma en

hosochverksamheteraffirsverkens olikaningsförhållanden inom
ochför löneravsaknaden sekretessharkonkurrerande företag. Bl.a. av

konkurrerande företagmedförtrekryteringsärenden affärsverkenhos att
intresseradpersonal ärskaffa informationlätt kan av.som manom

hämmande påockså iblandOffentlighetsprincipen inverkar personers
Möjligheternaaffärsverken.söka tjänster hosintresse attatt genomav

anställning ochockså fördröjaändrat kanöverklagande få beslutett en
finnsdettillträda tjänsten närfrånutnämndavhålla attpersonen

tillsättningsbeslutet.reservationer mot
Även neutraliseraviktigtenligt affärsverkenavseenden deti andra är att

igen sig,kännerpersonal såvillkoren i konkurrensen oavsettatt manom
privatkonkurrerandeaffärverk eller ianställning isöker ettettom man

företag.
bådaförutom i deaffärsverkenframhållitshar vidareDet att nu-

endastförvaltningsig från övrigavseendena skiljernämnda ettattgenom-
myndighetsutövningaffärsverksanställda har sådanmycket litet antal som

främja ochregelsystemetnuvarande specielladelar det attstora avserav
värna.

för fåbland affársverkenenkätundersökningVi gjort särskildhar atten
förekommer hosmyndighetsutövningi vilka formerkunskapnärmare om

Resultatetmyndighetsutövningen är.affärsverken hur omfattandeoch av
imyndighetsutövning förekommerklart stöd förenkäten attett enger

i februariaffársverkensomfattning affársverken.mycket begränsad hos Av
anställda hade omkring 5 400sammanlagt 160 0001990 personerca

exklusivemyndighetsutövningslagsuppgifter vari det ingick någon
handlingar. 3,4uppgiften lämna allmänna Det procentmotsvararutatt ca

det emellertid baraaffärsverken. dessaalla anställda inom Av cavarav
med myndig-huvudsakligen arbetade0,25anställda procent380 som

hetsutövning.
med detlikheter de harockså pekat andraAffärsverken har på som

inteförvaltningsmyndigheter i regelandraprivata näringslivet och som
har, t.ex. att

inom vilkenverksamhet baraföreskriver inte vissägaren utan anger-
verket skallbransch agera,

avkastningskrav,ställerägaren upp-
för anlagfinansmarknaden i ställetfinansierasinvesteringar på genom-

statsbudgeten,över
dotterbolag koncern,tillsammans medverket bildar en-

anställdas pensioner.finansierar sinaverket-
organisationsfonnen,den relativthar också framförtsDet att nya

personaladministrativadetsärskilda kravaffársverkskoncem, ställer på
personal-personalpolitik ochkoncemgemensamregelsystemet. Om enen
till ståndoch skall kunna kommaverk och bolag tvärtomrörlighet mellan

förutsättningar for ochenligt affársverkenupprätthållas krävsoch att
likartat.olika koncemdelar byggsvillkor anställningama i upp

sedan och deområdet har det, SAVdet avtalsregleradePå statsan-
sådana särskildajuni träffathuvudorganisationer den 15 1990ställdas
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kollektivavtal iomnämnts utredningens direktiv, bl.a bolagsavtalettsom
BOA och affärsverksavtal AVA, blivit lättare förett respektive
affärsverk föra sammanhållen personalpolitik ochatt underlättaen
personalövergångar.

Motsvarande förändringar bör enligt affärsverken åstadkommas i den
arbetsrättsliga regleringen, så rättsreglema inte hindrar rörlighetenatt
mellan koncemdelar, den tillgår över anställningt.ex. attgenom som en
inom verket får villkorsämre han eller hon kommer från koncern-ettom
bolag frånän statlig myndighet. dagI kan det uppstå oklarheteren annan
och onödiga spärmingar mellan de olika delarna affärsverkskoncem,av en
eftersom olika regelverk gäller mellan å sidan bolagen och andraåena
sidan verket.

Affärsverken har vidare de problem finns ñr deras deluppgett att som
vanligtvis inte går hänföra till någon viss regelnivå i författningsfloranatt
eller till någon enskild paragraf i LOA, AF eller författning.annan
Huvudorsaken till problemen är i stället det sammanlagda regelkomplex

bestämmer handläggningen vissa frågor reglernär i grundlag,som av
LOA, AF och andra författningar läggs Mångfalden reglersamman. av
leder till osäkerhet, krångel och tidsspillan.

När det gäller de enskilda personalpolitiska författningama, detvore
enligt affärsverken fördel mycketså möjligt dem ficken om som av
mönstras Affärsverken behöver och har förutsättningarut. skapa sinatt

personalpolitik.egen
Förutom problemen med det arbetsrättsliga och personaladministrativa

regelsystemet har afñrsverken fästäven uppmärksamheten på till-att
lämpningen bl.a. förvaltningslagens regler reglerna offentlighetsamtav om
och sekretess medför vissa svårigheter.

Vårt ställningstagande
Vi behandlar först den i direktiven särskilt uppmärksammade frågan om

det eventuella behovet förändringar i den offentligrättsliga regleringenav
till följd särskilda kollektivavtal för affärsverksanställda.av nya

Som tidigare harnämnts SAV och de statsanställdas huvudorganisatio-
den juni15 1990 träffat affärsverksavtal AVA, bolagsavtalettner ett

BOA och avtal pensionsplan för arbetstagare hosett vissa bolagom
BOA-P.

I AVA har inarbetats regler från deltidsförordningen 198050, tjänst-
ledighetsförordningen 1984111, kungörelsen 19741007 tidsbe-om
gränsning statligt lönereglerad anställning, och förordningenav m.m.
1984 sjukvård1013 i statligt reglerade anställningar.om m.m.

Med anledning detta hemställde i juniSAV 1990 hos regeringen iav -
samband med begäran godkännande de avtalen de nämndaattom av nya -
författningama skulle upphävas för affársverkens del. Regeringen har
därefter beslutat dessa författningar fr.o.m. den januariatt tjänst-1 1991
ledighetsförordningen fr.o.m. den juli1 1991 inte längre skall omfatta de
añärsverksanställda.

Att de kollektivavtalen skulle föranleda något behov ytterligarenya av
ffxfattningsändringar har inte framkommit.
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skett personalfrågor påbetydande avregleringVidare har statensaven
dåden november 1991, över 20regeringsbeslut 21område ettgenom

med ändradeändrats eller Deregeringsförordningar upphävts, ersatts nya.
de affärsverksan-inte tillämpliga påförordningama i principeller ärnya

Cirk.ställda SAV 1992 A4.se
offent-sidaåtgärderna från regeringens har dende redovisadeGenom

betydandereducerats iför affärsverksanställdaligrättsliga regleringen en
arbets-anpassning tillaffärsverkens önskemålomfattning och om en

hänseenden. Affärsverkentillgodosettsi flera viktigamarknaden i övrigt
sin personalpolitik.förutsättningar skapahar härigenom fått bättre att egen

förändringarnaoch delvis genomfördastatsmakterna aviseradeDe avav
sjuflertalet verk femaffärsverken innebär ocksåverksamheten för att av

nuvarandefall redan lämnat denlämna eller har i någraär på väg att
tillmyndigheter för omorganiserasorganisationsformen statliga attsom

statliga aktiebolag.
tillämpligoffentligrättsliga regleringen inte ärEftersom den särskilda

försärskilda lösningaraktiebolagen, bör behovetde statligapå av
meddelar princip försvinna i sambandaffärsverkens konkurrensutsatta i

bestämmelserna i börbolagisering. Beträffande frågan LOAen nyomen
framtiden,finnas kvar iomfatta anställda i de affärsverk kommer attsom

bärande skäl för undantaenligt mening finnadet vår svårt någraär attatt
dem från reglering.denna

bakgrund dedet första kommer innehållet i LOAFör mot aven ny -
ochavsnitten begränsasförslag vi lämnar i de följande avsevärtattsom -

betydelse förinnehålla lagregler centrali princip bara är merasom av
flertalet statsanställda.

beträffandeaffärsverken framförtde specifika önskemålMånga av som
denblir sålunda beaktade bl.a.bestämmelserna i nuvarande LOA genom

regelverketden generella reduceringytterligare LAS-anpassning och av
blir följd förslag till kraftigt begränsad LOA.vårtsom en av en ny

förändrad associa-affärsverk för vilkaFör det andra uppvisar de en
Luftfartsverket, Sjöfartsver-tionsfonn för närvarande inte aktuell, dvs.är

olikheter i för-Kraftnät och Trollhätte kraftverk, sådanaket, Svenska
särskild arbets-hållande till de övriga existerande affársverken att ennu

lika motiverad för dem förrättslig reglering i princip framstår som som
förde intevanliga förvaltningsmyndigheter. Bland är utsattaannat

övriga befintliga affärsverken.konkurrens i omfattning desamma som nu
myndighetsutövning inomförhållandevis mycketSamtidigt förekommer

för detLuftfartsverket Sjöfartsverket, vilket också kan talaoch attt.ex.
sammanhängersärskild reglering. Förekomsten frågorbehövs somaven

myndighetsuppgifter också skälen tillmed utövandet ett attvar avav
Kraftverk tillöverföra Trollhätteriksdagen det olämpligtansåg att

rskr.92.aktiebolagsform 19919249, NU 10,se prop.
iändringarsärskilda önskemålVad slutligen affåirsverkensangår om

offentlighet intei och sekretess kan detFLs regler och reglerna om
frågor bör behandlas iingå i uppdrag över detta. Dessavärt attanses se

begränsad insyn iordning. kan här behovetDet nämnas att av enannan
regeringskansliet ochtjänstetillsätmingsärenden har inomvissa övervägts

i avsedd under 1992.departementspromemoria ämnet är att presenterasen
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En LOA bör i huvudsak enbart sikte arbetstagarepå hosny ta staten.
Begreppet statligt reglerad anställning bär längreinte användas för att
bestämma tillämpningsomrádet.

En våra ambitioner har varit försöka begränsa personkretsenatt förav
vilken LOA skall gälla och utforma tillämpningsområdet klarare änen ny
i den nuvarande lagstiftningen.

Vår målsättning har därvid varit LOA skall gälla i huvudsakatt en ny
enbart för arbetstagare hos varmed enligt gällandestaten, regler avses
arbetstagare hos riksdagen och kyrkomötet hos statliga förvaltnings-samt
myndigheter och domstolar. Statliga förvaltningsmyndigheter är myndig-
heter under riksdagen, regeringen och kyrkomötet jfr kap.11 första6 §
stycket RF och punkt 11 övergångsbestämmelsema till RF.

Som vi redan konstaterat gäller LOAs nuvarande bestämmelser inte
bara anställningar hos också andrastaten statligtutan reglerade an-
ställningar hos arbetsgivare uppräknas i ställñreträdarlagen. Dettasom
innebär hanteringen löner och andraatt anställningsvillkor har fått bildaav
utgångspunkt för bestämmandet vilka anställda skall omfattasav som av
speciallagstiftningen i LOA.

Vi inte det förhållandet förbehållitatt sigatt staten rätten till dettaanser
inflytande på icke-statliga arbetstagares anstållningsvillkori sig utgör ett
bärande skäl för sådana arbetstagare skall omfattasatt LOAs särskildaav
regler. Avgörande bör i stället bedömning den aktuellavara en av
verksamheten bakgrund syftet medmot den LOA sådant dettaav nya

i förslagvårt till i denl § lagen se även specialmotiveringen.anges nya
Om riksdagen i det enskilda fallet bedömer särskilda krav måste ställasatt

icke-statligpå verksamhet och de kan tillgodosesatt LOAen attgenom
görs tillämplig, bör riksdagen besluta detta uttryckligen detattgenom ange
i LOA.

När det gäller verksamheter bedrivs de icke-statli arbetsgivaresom av ga
enligt förslaget i den tidigare nämnda bör omfattassom rapporten av en

ställföreträdarlag, kan vi inte finna det i något fall i frågaatt änny annat
de allmänna försäkringskassoma är motiverat göra LOA tillämpligom att

på arbetstagare är anställda där. En bland sådana icke-statligasom av oss
arbetsgivare genomförd enkät stöder också den tanken. Enkäten riktadvar
till de icke-statliga arbetsgivare omfattas förslaget tillsom av en
ställföreträdarlag, med undantag för de allmänna försäkringskassoma samt
Svenska kyrkans församlingar och samfálligheter. Ingen de arbetsgivareav

besvarat enkäten ansåg det fanns något starkt allmänt intresseattsom av
även fortsättningsvis låtaatt den aktuella lagstiftningen gälla för arbets-

är anställda hostagare dem.som
I stället för de nuvarande specialreglema i LOA bör i vanlig ordning

den allmänna arbetsrättsliga lagstiftningen tillämpas, kompletterad med
gällande kollektivavtal och enskilda anställningsavtal.

Om arbetsgivarna skulle finna det lagutöver och avtalatt behövs
särskilda föreskrifter, blir det deras sak utfärda sådana i arbets-att en
ordning eller i någon lämplig form.annan
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myndighetsutövningomfattandeharförsäkringskassomaallmännaDe en
insyn ochdemokratisk styrning,medborgerliga kraven påoch de

omfattningiprincip gällandesig där irättssäkerhet gör somsamma
bör därförLOAi allmänhet. Enstatliga anställningarbeträffande ny

överensstämmelseförsäkringskassoma. Ianställningar hostillämpas på
utryckligen i lagen.föregående bör dettavad vi i detmed sagt anges

landstingskommun, kommu-hos kommun,det gäller arbetstagareNär
kopplingen isamfállighet börkyrkligförsamling ellernalförbund,

till anställningartillämpningsområdet5nuvarande kap. § LOA1 somav
reglerade också slopas.statligtär

blivitavlöningsförmånergymnasieläramasSedan grundskole- och en
förlorat sinbestämmelsensåvitt kunnat finna,fråga har,kommunalren

låta LOAanledningfinns inte någonegentliga aktualitet. Det att en ny
anställningarkommunalaför eller någragälla genomgående någonmer

lönereglerade.statligtenbart för dessa äratt
iberörda arbetstagarnatillämpas på deövrigt bör LOAI nunyen

lagstiftningen.enligt den nuvarandeutsträckningprincip i somsamma
densammanfattningsvisföreslårbakgrund det sagdaMot attav

statligtinnehavettilltillämpningsområdetnuvarande kopplingen av enav
anställning i LOA.reglerad slopas nyen

bör omfattas LOA.och prästarzställrzirzgar inteBiskops- av en ny

tillämpningsom-från LOAsbör helt undantasBiskopar och präster en ny
januarii kraft denträder nämligen lkyrkolag 1992300råde. En ny
anställ-tillämpassärskilda regler skall pålagen innehåller1993. Den som

Samtidigt medsvenska kyrkan.inomningar biskop eller präst att nyasom
kraft iföljdändringar iockså vissabörjar gälla träderkyrkolagen

inteöverhuvudtagetanställningarvilka innebär dessanuvarande LOA, att
5ändringar i kap. 2 och §§ LOA.lagenlängre skall omfattas den lav

riksdagensregeringsráø och derasStatsräd justitierád ersättare,samt om-, tillämpning i princip iundantas från LOAsbudsmän och JK bör nyen
nuvarande regler.enligtutsträckningsamma som

tillämpningsom-nuvarandeinskränkningama i den LOAsUndantagen och
och JKriksdagens ombudsmänregeringsråd,råde för statsråd, justitieråd,

Vigälla för LOA.och bör i princip ocksåkap. 3 §§l 2 anseren ny
i frågajustitie- och regeringsrådenjämställas meddock JK böratt om

tillämpas.skall Dettavilka bestämmelser i lagenregleringen somav
vidaresak. Vi föreslåregentlig förändring iinnebär inte någon att samma

förregeringsrådens ersättareförjustitierådens ochregler skall gälla som
själva.justititeråden och regeringsråden

utomlands bär omfattas LOA pålokalanställtlaAv sammastaten nyav en
nuvarande regler.enligtförutsättningar som

utomlandslokalanställds.k.Beträffande hos ärarbetstagare staten som
svenskför den äri baranuvarande bestämmelserna LOAgäller de som
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medborgare se kap.1 4 § LOA. Utöver LOA gäller i tillämpliga delar
de allmänna arbetsrättsliga reglerna i bl.a. LAS och MBL också för de
lokalanställda är svenska medborgare. De arbetsrättsliga förhållandenasom
för lokalanställda inte är svenska medborgare regleras däremotsom genom
avtal se vidare DsUD 19781 Lokalanställdarapporten vid utlandsmyndig-
heter, 194s.

Som lokalanställd utomlands räknas på bosatt därortenen person som
rekryteras till lönad utlandsmyndighet inom utrikesrepresentationen
beskickning, konsulat eller delegation eller svensk statsmyndighetannan
främst handelskontor med särskild verksamhet utomlands och som
avlönas statsmedel. Det är främst fråga biträdespersonal,av t.ex.om
assistenter, telefonister och chaufförer, även lokalanställd hand-men
läggande personal förekommer, tolkar, översättaret.ex. och marknadsas-
sistenter.

Som regel har de lokalanställda inte någon anknytning till Sverigeannan
än de är svenskaatt medborgare och anställda svensk statligav en
myndighet, eftersom de är utflyttade riket oftast sedan lång tid tillbakaur
och fast bosatta i verksamhetslandet. Sedan slutet l970talet har detav
dessutom varit tydlig strävan de lokalanställda,att i vilketen landoavsett
de är medborgare, långtså möjligt skall integrerade i verksam-vara
hetslandets arbetsmarknad. En utgångspunkt är de skall erlägga skattatt
i landet och omfattas landets socialförsäkringssystem. Utlandsmyndig-av
heten skall arbetsgivare bland andra i landet ifråga,vara denen lokalan-
ställde skall inte bunden till myndigheten kunna invara gå i ochutan
lämna anställningen på villkor år gängse i landet. Enligt det kollektiv-som
avtal gäller för svenska lokalanställda och tillämpassom för samtligasom
skall för lönesättningen gälla marknadslöneprincip. Denna definieras så,en

skall betala deatt staten löner antal goda arbetsgivareett i landetsom
erbjuder.

Utvecklingen har med andra ord lett till lokala förhållandenatt och
villkori allt högre grad blivit och blir styrande för innehållet i lokalanställ-
ningen.

En god standard i fråga lön och villkor avtal.om garanteras genom
Kvaliteten i singaranteras svenskatur regler gälleratt när någon skallav
anställas, dvs. skickligheten sätts i första Vid anställningensrummet.
upphörande iakttas lokala regler i kombination med svenska, så för-att
farandet lägstetc. denmotsvarar svenska standarden.

Det har dock lokalanställdaansetts svenskaatt medborgare liksom andra
statligt anställda bör omfattas LOA. Den allmänna principen ärav
nämligen den arbetsrättsligaatt lagstiftningen bör tillämpas på varje
arbetsplats med dominerande anknytning till Sverige eller svenska
förhållanden. Som regel gäller detta arbetet stadigvarande ärom mera
förlagt till Sverige eller, beträffande arbete utförs i land,annatsom om
både arbetsgivare och arbetstagare är svenska rättssubjekt se prop.
1975761105 bil. 1 327.s.

Som framgått talar vissa de redovisade omständigheterna förav en
ändrad ordning. Vi har dock inte haft möjlighet närmare utreda dennaatt
speciella fråga inom för vårt uppdrag. I enlighet med den tidigareramen
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lagstiftningenarbetsrättsligadentillämpningenprincipen förallmänna av
för degällabörLOAocksåfrånfå utgådärförvi atthar ansett en nyoss

meningEnligt vårmedborgare.svenskautomlands ärlokalanställda som
sammanhang.ividareövervägasfrågan annatbör

tillämpningsom-frånundantasbäro.d.beredskapsarbeteArbetstagare i
LOA.rådet för nyen

LOAbörLOAkap. 6 §bestämmelser 1nuvarandeenligtLiksom nyen
skyddatellerberedskapsarbeteanvisatshararbetstagareförinte gälla som

arbete.
föråtgärderarbetsmarknadspolitiskaspeciellafrågadetHär är meraom

gälla.intelagendärför börochsysselsättningtillfälligt lösaatt personsen
kap. 6 §omnämndes i 1tidigareinskolningsplatsemasärskildaDe som

ungdoms-ochjuli 1992denfr.o.m. 1 ersattsförsvunnitharLOA av
inteungdomspraktiken äri attdeltagandetVidpraktikplatser. anseman

med i dentagitsintedärförharpraktikplatserDessaarbetstagare.som
lagenupphävande1992323lagenparagrafen ävenseförevarande avom

arbetsgivare,offentligahosinskolningsplatsersärskilda1989425 om
anställning,offentlig1976600i lagenändring1992325lagen omom

252.rskr.AU11,199192 124,prop.

Övrigt böriarbetsmarknadenReglerna på6.3

gällamöjligtutsträckningi så stor som

statliga sektorndeninomäven

vikariattjänst och6.3.1 Begreppen

tjänstebegreppetAllmänt om

bättreskaparförslagleda tillbörsägs översynendirektivenI att som
offentligaförnya denåtgärderpersonalpolitiskaförutsättningar att genom

vikariat såochtjänstinstituteninnebärdettaVidare sägs attsektorn. att
avskaffas.börmöjligtlångt

oftatjänstanvänds ordetentydigt. I LOAinteTjänstebegreppet är som
ocharbetsgivaremellanförhållandetmedgörabeskrivning har attsomen

det kanochbefattning,anställning ellerkanarbetstagare. Det enavse en
utföra.föranställtshararbetstagare attarbetsuppgifterde som enavse

utvecklasiåterfinns LOA,vilkettjänstebegrepp,funktionellak.Detta s.
följande.i detnärmare

Sedanbetydelse.organisatoriskordet tjänstkanDessutom ges en
dettaiTjänstentjänster.inrättandeförfinnsgammalt sesett system av

innehållerförhand givensjälvständigt;något somramsystem ensom
tjänsten. Härinnehardenskall utförasvilkaarbetsuppgifter,vissa somav

zjänstebegreppet.organisatoriskaframträder det
avskaffas, är detskallinstitutet tjänstdirektiv sägsdet i våraNär att

tjänstebegreppetorganisatoriskafrämst det avses.som
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6.3. 1 Det funktionella änstebegreppet

Vän förslag Tjänstebegreppet slopas. Arbetstagamas arbetsskyldig-
het får bestämmas med ledning den allmänna arbetsrättens reglerav
och med beaktande vad sedan gammalt har gällt förav som stats-
och kommunaltjänstemän. Ordet tjänst utmönstras lagstiftningenur
och ersätts med anställning.

Det finns inte någon definition tjänstebegreppet i LOA. Däremot byggerav
många regler i LOA på tjänstebegrepp, liksomett detta kanman ur
härleda allmänna råttsgrundsatser på den offentliga arbetsrättens område.

Inte heller i förarbetena till LOA eller dess föregångare statstjånste-
mannalagen definieras uttrycket tjänst. Statstjänstemannalagen bygger när
det gäller entledigandegrundema i utsträckningstor på SAAR. I för-
arbetena till SAAR med tjänst tjänstemannaanställning.attanges avses
För ordet tjänst skulleatt användas, krävdes inte anställningenatt var
bestående. Arbetsuppgifterna behövde i och för sig inte bestämda ivara
förväg, anställning inte förenad med bestämda arbetsupp-men om en var
gifter, användes inte uttrycket tjänst.

Det framstår dock klart avsikten med denatt relateradesom ovan
definitionen inte i och för sig förklaraatt hur begreppet tjänst skullevar
tolkas; avsikten göra avgränsningatt arbetar-var snarare moten
anställningen prop. 1948225 f..27 En förklaring till vads. som avses
med tjänst i LOA får därför sökas på håll.annat

Tjänsten anställningen

Ett entledigande eller skiljande från tjänsten enligt kap7 5 eller 9 §
LOA har slutresultat för arbetsgivare och arbetstagaresamma som en
uppsägning, nämligen anställningsförhållandetatt har upphört. Ett
entledigande enligt kap.7 4 eller 5 LOA§ betecknas i 15 kap. 1 § samma
lag anställnings upphörande, medan det i 15 kap. 5som § lagsamma
betecknas skiljande från tjänsten.som

I dessa fall har således orden tjänst och anställning exakt samma
betydelse.

Enligt kap.11 5 § regeringsformen får ordinarie domare skiljasen
från tjänsten endast på två grunder.

Den första grunden är han brott elleratt ellergrovtgenom upprepat
åsidosättande tjänsteåliggande har visat sig uppenbarligen olämpligav att
inneha tjänsten. Den ordinarie domaren kan då bli avskedad.

Den andra grunden är han uppnått gällandeatt pensionsålder eller
enligt lag är skyldig avgå med pension. Enannars att ordinarie domare

kan således bli Ävenentledigad enligt kap.7 4 eller 5 § LOA. vid
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skiljande frånmedsåledesregeringsformen skallkap. 5 §tolkningen 11av
anställningen.frånskiljandeförståstjänsten

fallflestai desig ordet tjänstvisar detLOAVid genomgång attaven
partiellaolikavidockså skettanställning. harSåordetkan ersättas av

översyner.

arbetsuppgifternaTjänsten

kap.Enligt 7sak.alltidbetyder inteanställningOrden tjänst och samma
fullmakt entledigas ommedanställdarbetstagare är5 får§ LOA somen

tjänst intekantillfredsställande Hårsin tjänstfullgörahan kan etc.
arbetsuppgifterhär demed tjänstanställning,bytas utan somut mot avses

lydelser regelndeklartframgårutföra. Dettahararbetstagaren att av
allmännastycket5 förstaStjL och §haft jfr 32 § statenstidigare
bil.1975762105 21959287tjänstepensionsreglemente samt s.prop.

196560 204.och252 s.prop.

befattningenTjänsten

Dettatillfrån tjänstförflyttningbeskrivskap. § LOAI 7 8 en annan.en
tillsättningtjänst ochskiljande frånkarakteriseratshar ett enavenensom

arbets-tillsättningbil. 221;197576105 2tjänst prop. somens.annan
under-skyldiganställningen ärursprungligadengrund attpåtagaren av
LOA.kap. 10 §förflyttning enligt 7kan sågaskasta sig Detsamma om

Även dettadisponibilitet.försättande ibehandlaskap. 7 § LOAI 7
fårarbetstagarentjänsten, dockskiljande fråninnebär attutanett annanen

iliksomLOAi 15 kap. § 2förfarandet 1kantjänst. Det st.noteras att
upphörande.anställningsbetecknaskap. LOArubriken över 7 som

enligt § AFdisponibilitet har 19iförsattarbetstagare ärEn ensom
ocharbetstagares,vidsträcktare andraprincip änarbetsskyldighet i ärsom

fastställsdisponibilitetsarvodei formgaranterad lönhan är somav
avtalsvågen.

skiljs hani disponibilitetförsättsförflyttas ellerarbetstagareNär en
anställningengrundarbetstagaren är påsin anställning,alltså från avmen

skiljsVisserligenberättigad till lön.skyldig utföra arbete samtatt
medockså frånarbetsuppgifterna, någothär från annat;arbetstagaren men

plats ieller arbetstagarensbefattninghärtjänsten närmast enavses
organisationen.

8 ochi kap.förflyttningsreglema 7följerarbetsskyldighetDen avsom
berorfanns. Detstadgandenaföreligga inteskulle inteLOA10 §§ om
sträckerarbetsskyldighettilltjänstebegreppet lederdet statligaatt somen

längreintei grund ändras,beskaffenhet intetjänstenssig långtså att men
jfr avsnitt 6.3.1.2.

anställnings-statligaarbetsskyldighetenbetydelse för iTjänstebegreppets
förhållanden

igällerallmäntarbetsskyldighetvilkenFöljande utredning somav
tjänaskalluttömmande,inteanställningsförhållanden utanatt varaavser
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allmän bakgrund för diskussionen arbetsskyldigheten i statligasom en om
anställningsförhållanden.

Av avtalsrättens allmänna grunder följer arbetstagare är skyldigatt en
utföra allt arbete omfattasatt hans anställningsavtal. Detta gällersom av

även då anställningsavtalet har träffats mellan arbetstagaren och den
statliga arbetsgivaren.

Vidare gäller allmän princip arbetstagare bundenärattsom en en som
kollektivavtal skyldigär på de villkor i kollektivavtaletattav som anges

utföra allt arbete för arbetsgivarens räkning, istår naturligtettsom
samband denmed centrala verksamhet avtalet En förutsättningsom avser.
är dock arbetet faller inom arbetstagarens allmännaatt yrkeskvalifikationer
AD 1929 29.nr

Den beskrivna k. 2929-principen gäller dock inte fullt närovan uts.
arbetstagarens anställning är knuten till viss befattning eller vissaen ar-
betsuppgifter. Om så fallet,är blir arbetsgivarens för inomutrymme att
det bestående anställningsförhållandet beordra arbetstagaren utföraatt
andra arbetsuppgifter begränsat. Man kan här såga 2929-principenatt
begränsas befattningen eller det enskilda anställningsavtalet.av av

Inom ñr den arbetsskyldighet gäller i anställnings-ramen ettsom
förhållande har arbetsgivaren alltså rätt beordra arbetstagaren utföraatt att
arbete. Arbetsgivaren kan också fortfarande inom för arbets-ramen-
skyldigheten varaktigt omplacera arbetstagaren så denne sättsatt att-
utföra andra arbetsuppgifter. Denna arbetsgivarens rätt kan härledas ur
anställningsavtalet och arbetsgivarens dårur arbetsledningsrått.sprungna
Huvudregeln är här sådana arbetsledningsbeslut inteatt kan prövas
rättsligt.

Ett undantag från huvudregeln har emellertid gjorts när det gäller en
varaktig omplacering dels är ingripandeså för arbetstagaren denattsom
för honom kan jämföras med uppsägning, dels beror på skäl ären som
hänförliga till arbetstagaren personligen AD 1978 den89; s.k. bastu-nr
badarprincipen. För sådana omplaceringar gäller de kan prövasatt
rättsligt och arbetsgivaren har visa godtagbara skälatt för sinatt åtgärd.
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anställningyörhállandenstatligaArbetsskyldighet i

fårförfattningarinnebörd enligt äldredessoch storTjänstebegreppet en
arbetsskyldighet.statlig arbetstagaresdet gäller avgörabetydelse när att en

Äldre sin skugga överstatliga tjänsten kastar ännudentiders påsyn
anstållningsförhâllanden.dagens

statstjänste-sammanfattas såtidersäldreförenklat kanStarkt attsyn
anställ-offentligrättsliggrundlagtmannaförhållandet ansågs genom en

berâttigadesförpliktades ochinnebörd vissningsakt, att en personvarvars
statstjänstemannaförhållandet ansågsden månviss tjänst. Iutövaatt en

jfrpliktinslagetjämfört medavtalsinslaget litetgrundat avtal,på var
avsnitt 2.1.

gälldeEnligt § StjLförr i lag. 10regleradesArbetsskyldigheten
följande

arbetsordninginstruktion,sig till efterrättelseskall ställaTjänsteman
föreskriftersärskildabestämmelser arbetetallmännaoch andra samtom

tjänsteutövning.rörande hans
detarbetsfördelning skall tjänsteman lämnafastställdOberoende av

fönnan bestämmer.biträde som

avvikelserförebild;verksstadganhade allmännaBestämmelsen 8 § som
uttaladeDepartementschefenredaktionellstadgandefrån detta natur.var av

meningdet enligt hans196560 161prop. att vars.

ålägger tjänstemanföreslagna lydelsenstadgandet i denuppenbart att
ordningsföreskrifterutfärdade allmännamyndighetenefterkommaatt av

överordnads tillsägelrökförbudexempelvis ävensomför arbetsplatsen
under-skyldigutförande. tjänsteman ärarbetsuppgifternas Att attom

stationer-tjänstgöringsområde ochbestämmelsersig ändradekasta om
tjänstgöring hos myndig-ändradvidsträcktare ellersådaningsort samt

följabeskaffenhet, fårändrar tjänstensicke i grundheten, anses avsom
ordning meddeladei behörigskyldigheten iakttagaden allmänna att

därförstadgande häromsärskiltföreskrifter arbetet; något synesom
sådanaåligganden ävenhär avseddaTjänstemännenserforderligt. avser

personal låtautrikesförvaltningensskyldighet förfall att om-som
förvaltningsområde.dettastationera sig inom hela

detnaturliga utgångspunktenden dåuttalande byggerDetta att
eller tjänstemänåtminstone för ämbetsmänanställningsförhållandetstatliga

del äldrelevde tillavtal. Tvärtomuteslutande grundat påinte storvar
anställningsförhållandet kvar.statligatiders detpåsyn

änstemannalagenstatstjsinArbetsrättskommittén farm vid genomgång av
områdeStjL endast på detgrundad 10 §lydnadsplikten kunde påatt anses

övriga fall skulleStjL. Ienligt dåvarande 3 §avtalsförbjudetdå varsom
anställningsavtalet.grundad pålydnadsplikten anses

anställnings-det offentligaborde helaEnligt arbetsrättskommittén
arbetsskyldighetförekommandeavtal, ochgrundatförhållandet påses som

område däri avtal på detha sin grund ävenlydnadsplikt bordeoch anses
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StjL3 § gällde. föreslogs10 § StjL därför utgå lagen. Arbetsrättskom-ur
mittén anförde SOU 19751 652s.

Pâ det område sålunda vid tillämpningäven fritt3 § blir försom av- -
avtal, torde komma vinna inträde de principer för bedömandeatt av
arbetsskyldighetens omfattning gjort sig gällande den privatapåsom ar-
betsmarknaden. I avsaknad uttryckliga avtalsbestämmelser får iav
kollektivavtalsbundna förhållanden för omfattningen denna skyldighetav

bli avgörande för den offentliga myndighetens verksam-antagas ramen
het och tjänstemannens allmänna yrkeskvalifrkationer jfr AD 192929.
Träffas avtal i arbetsskyldighetsfrågoma blir emellertid läget annat.ett

I 197576105 bil. 2 212 beskrivs statstjänstemärmensprop. s.
arbetsskyldighet och lydnadsplikt enligt följande

Grundläggande bestämmelser myndigheternas verksamhet finnsom
förutom i StjL i de olika myndigheternas instruktioner och i andra
författningar har utfärdats i administrativ ordning. Allmänna be-som
stämmelser arbetet hos myndigheterna finns också intagna i denom
tidigare nämnda allmänna verksstadgan. Dessutom gäller de arbets-
ordningar och allmänna bestämmelser i övrigt arbetet myndig-om som
heterna utfärdar. Ofta utfärdas också särskilda föreskrifter för vissa
tjänstemän angående deras tjänsteutövning. Tjänsteman skyldigär att
följa även sådana föreskrifter. Alla dessa föreskrifter i principanger

för den enskilde tjänstemannens åligganden i tjänsten. 10 §Avramen
följer emellertid också tjänsteman är skyldig lyda förmansatt att en
order och detta även ordern innebär tjänstemännen i anspråkatt tasom
för andra arbetsuppgifter än dem normalt ankommer påsom annars
honom. På grund regler har utfärdats med stöd kan10 §av som av
tjänsteman skyldig finna sig i långtgående ändringar sinaattvara av
tjänstgöringsförhällanden. Han skyldig underkastat.ex. attanses vara
sig ändrade bestämmelser tjänstgöringsområde och stationeringsortom

vidsträcktaresådan eller ändrad tjänstgöringsamt hos myndigheten,
inte i grund ändrar tjänstens beskaffenhet.som

reglernaNår i 3 och StjL10 utmönstrades lagen, öppnadesur en
möjlighet träffa kollektivavtal arbetsskyldighetens och lydnads-att om
pliktens omfattning för statstjänstemän. Något sådant avtal har emellertid
inte träffats.

Föredraganden uttalade sig i 1975761105 bil. vad2 215prop. s. om
skulle gälla kollektivavtalutansom

Avtal kan har framgått det föregående naturligtvis inte träffassom av
sådana åligganden kan finnas reglerade i tvingande lag. Harom som

arbetsskyldigheten i fall uttryckligen reglerats visstpå sätt i avtal,annat
gäller naturligtvis den regleringen. Har avtal inte träffatsännu i frågan,
gäller i stället den administrativa reglering kan finnas. I sista handsom
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får ledning hämtas från den hittills tillämpade ordningen för berörd
arbetstagarkategori.

inte med enkel formel beskriva statligt anställdaDet går någonatt
arbetsskyldighet.arbetstagares De allmänna principer gäller helaöversom

arbetsmarknaden och kort har beskrivits bildar naturligsom ovan en
utgångspunkt för prövningen arbetsskyldigheten för statligtävenav
anställda arbetstagare.

Vid bedömande huruvida tjänstens beskaffenhet i falletdet enskildaav
har i grunden ändrats, har vissa omständigheter särskild betydelse.

skydd finns för befattningenDet ha sin grund i det enskildasom anses
anställningsavtalet. har förutsattsVad avtalats och vid anställningensom

Ävenär därför omständighet skall tillmätas betydelse. denstoren som
fördelning arbetsuppgifter, kan finnas inbyggd iav ansvar m.m. som
organisationen har betydelse.

betydelseStor har tjänsten eller de arbetsuppgifter följeräven om som
med anställningen har preciserats författning.i Andra omständigheter är

arbetstagaren har haft arbetsledaransvar och hur självständig ställningom
han har haft i den ursprungliga tjänsten. Förhållandet har belysts i AD

där kommunalt1983 174, anställd brandchef hade omplacerats tillnr en
nyinrättad befattning kommunintendent. Arbetsdomstolen noteraren som

särskilt brandchef har arbetsuppgifter reglerade i författningäratt en som
och inte kan påverkas arbetsgivaren, arbetstagarenattsom av som
brandchef hade självständig ställning kommunen, han hadegentemot atten

och underställda. Arbetsdomstolenmånga förklararstort attansvar
omplaceringen innebar arbetstagaren skildes från sin anställningatt som
brandchef.

Om förändringen innebär lönen eller löneutvecklingen blir sämre,att
talar mycket för tjänstens beskaffenhet i grund har ändrats. Enatt annan
omständighet kan viss utbildning krävs för anställningen. I ADattvara

hade1984 119 sjuksköterska tillomplacerats mentalskötare. Arbets-nr en
domstolen han inte skulle ha arbetsledaransvar, hansnågotnoterar att att

skulle mindre och han inte skulle delta i den somatiskaattansvar vara
vården patienter. enligtDet är Arbetsdomstolen främmande att anta attav

anställning sjuksköterska innebäraskulle skyldighet fullgöraatten som
arbete mentalskötare. bestyrktesDetta hans löneutveckling påattsom av
sikt skulle försämras.

Det ligger i sakens tillfällig placering, i nöd-natur att t.ex.en en
situation, inte kan medföra tjänstens beskaffenhet i grund ändras jfratt
nedan under 6.3.4.3.

kanDet här tilläggas arbetsgivarenäven inte har någonatt om
skyldighet förse arbetstagaren med arbete, total avsaknadatt en av
arbetsuppgifter torde innebära tjänstens beskaffenhet i grunden ändradesatt
jfr AD 1978 74.nr

harSom beskrivits gäller särskilda förhållanden det fråganär ärovan
varaktig omplacering dels ingripande förär så arbetstagarenom en som

den för honom kan jämföras med uppsägning, dels beror påatt en
omständigheter hänförligaär till arbetstagaren personligen AD 1978som

den89; s.k. bastubadarprincipen. För sådana omplaceringar gäller attnr



SOU 199260 153

de kan rättsligtprövas och arbetsgivaren har visa godtagbara skälatt att
för sin åtgärd.

Bastubadarprincipen gäller ñräven statliga arbetsgivare se ADt.ex.
1982 112, redovisat i avsnitt 6.3.4.2. AD framgårAv 1991 106nr nr
bl.a. bedömningen vad år godtagbara skäl skall skeatt motav som
bakgrund arbetstagarens grundlagsskyddade fri- och rättigheter. denAvav

domen framgår vidare visserligen kan tänka sig fall dåattsenare man en
statsanställd arbetstagares politiska sympatier skulle godtagbarautgöra skäl
för omplacering, detta utgör undantagssituationer.atten men snarare

Överväganden

Vid genomgång tjänstebegreppets betydelse för arbetsskyldighetenen av
i statliga anställningsförhållanden slås hur likheterna ärstoraman av
mellan vad gäller på det statliga området och den övriga arbets-som
marknaden. Detta är i och för sig inte förvånande; det statliga anställnings-
förhållandet i sin helhet grundat avtal, ochpå arbetsskyldig-anses numera
heten grundas i princip helt och hållet anställningsavtalet.på

I rättspraxis bedöms frågor arbetsskyldighet på den statliga ochom
kommunala arbetsmarknaden bakgrund vad allmänt gäller.mot av som
Tjänstebegreppet kan här hasägas kommit befattningen ochatt motsvara
den begränsning befattning kan ha för arbetsskyldigheten. Det kanen
uttryckas så 2929-principen på den statli arbetsmarknaden iatt avsaknadga

kollektivavtalsreglering begränsas tjänsten; tjänstensnär beskaffenhetav av
har i grunden ändrats, föreligger inte längre någon arbetsskyldighet.
Liknande förhållanden gäller för tjänstemän på den övriga arbetsmarkna-
den, då med den motiveringen 2929-principen begränsasattmen av
befattningen, inte har avtalats.annatom

En tillämpning allmänna regler och prövning med hjälpav en av
tjänstebegreppet leder enligt vår uppfattning till så lika resultat för
arbetsgivare och arbetstagare i arbetsskyldighetsfrågor, särregleringatt en
framstår omotiverad. Det är värt tjänstebegreppetatt notera attsom
försvann lagstiftningen på den kommunala arbetsmarknaden när LOAur
infördes. Enligt vad vi har inhämtat har detta inte medfört negativanågra
följder.

Vilka konsekvenser skulle då slopande tjänstebegreppet få i olikaett av
situationer när arbetsgivare vill omplacera arbetstagareen en

Som naturlig och ständig förutgångspunkt den statliga arbetsgivarensen
agerande regeringsformensstår krav på saklighet och opartiskhet iäven
arbetsgivarrollen.

detOm sigrör utpräglad nödsituation, kan reglerna för-om en om
sättande tjänst tillämpliga se nedan under 6.3.4.3.ur vara

Om arbetsgivaren har för avsikt flytta arbetsstället, vidatt t.ex. en
utlokalisering, kan arbetstagaren från arbetsskyldighetssynpunkti princip
välja mellan godta utföra arbetsuppgifterna enligtatt anställningsavtaletatt
på den arbetsplatsen eller såga sig.attnya upp

Situationen kan också sådan arbetsgivaren eller mindreattvara mer-
tillfälligt flyttar arbetstagare till andra arbetsuppgifter. ändringenOmen-
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särskiltfrågapåtaglig det äranställningsvillkoren är så att om enav
bastubadarprincipens.k.enligt denkan dennaomplacering,ingripande

grundsatsergällandeallmäntenligtoch arbetsgivarenrättsligtprövas
för sin åtgärd.skälvisa godtagbaraåläggas att

bedöm-enligt allmännaomplaceringsig fall dåtänkakanMan en
reglernuvarandeenligtingripandesärskiltningsgrunder är utan att

sådanaidag kanRedangrund ändras.beskaffenhet itjänstens om-
tjänstebe-slopandeskullesådana fallrättsligt. Iplaceringar prövas ett av

arbetsskyldigheten.förändring förinte medföra någonhellergreppet
övergångsvisåtminstonedet inteställasnaturligtviskanFrågan om

naturligtvisuttrycklig rättarbetsgivarenlagregel förkrävs attatt engeen -
regeringsformensiakttagandemedskål ochgodtagbaramed stöd avav
anställda arbets-statligtomplaceraoch opartiskhetsaklighetkrav på -

omplaceringaringripandesärskilthävdasskulle kunnaDet att somtagare.
grundläggandehänföra till depersonligen ärberor arbetstagarenpå att

ställning.rättsligastatstjänstemännensbestämmelserna om
främstainte behövs. Vårtsärskild lagregelemellertidVi att enanser

med stödidag ocharbetsgivaren redanstatligadenskäl för det är att av
för dennesinomarbetstagareomplaceraregler kanallmänna ramenen

stridaskulle dessutomDet1982 112.arbetsskyldighet jfr ADt.ex. nr
allmänttill vadlagstifningeninriktning närmaallmännavår attmot som

arbetsmarknaden.gäller på
lagregler för uppnådet någrai övrigt krävs ettheller attInte nya

förordningsregler måsteochantal lag-tjänstebegreppet. Ettavskaffande av
stycketandraoch och §§, 11 §§LOA 3 4kap. 2dock avskaffas, såsom 2

stycketförsta AF.15 §samt

organisatoriska tjänstebegreppetDet6.3.1.2

inrättande tjänster slopas.SystemetmedförslagVårt av

tjänstebeg-organisatoriskagammalt detsedanstatsförvaltningen harInom
MajztKungl.samtliga tjänsterinrättadesbetydelse. Förrhaft storreppet av

detprincipensamband medhadeDettariksdagen attoch gemensamt. var
tjänstesystemetutgifter. ochLöne-beslutaskulleriksdagen statensomsom

myndigheternasidefinieradetjänsternabyggde rutoratt nogavar
organisationsscheman.

1960-talet ansågsstelt. påmycket SåTjänstesystemet sent ensomvar
kunde förlöneförhöjningtjänsten blev Eninnebäralönerevision att enny.

blevanställningenfå behållahan för attinnebäratjänsteman tvungenattatt
gång.söka tjänsten ännumed andrakonkurrensi en

19721förändras. Ioch tjänstesystemetlöne-Med tiden kom att prop.
uttalasbil. 152 s.
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intresse iAv sammanhanget förhållandet mellan inrättandeär och
tillsättande tjänst. Sådan tjänst Kungl. Majzt inrättar förs påav som upp
personalföiteckning redovisas i regleringsbrev till vederbörandesom
myndighet. I sådant fall inrättas och tillsätts alltså tjänsten skildagenom
beslut. Gäller det däremot tjänst myndigheten inrättaren som samman-
faller ofta besluten inrättande och tillsättande tjänst. Det kanom av
därför sägas beteckningen tjänst i praktiken har blivit uttryck föratt ett
de arbetsuppgifter tjänsteman anställts för utföra.attsom en

Ordet tjänst här inte liktydigtär med anställning. Det uppvisar som
likheternämnts med de arbetsuppgifter arbetstagare har anställtssom en

för utföra, och även med befattning. Men dess huvudsakligaatt en
innebörd organisatorisk.är Man kan ordet tjänstsäga här närmastatt

årsarbetskraft eller de försätts anställamotsvarar atten resurser som av
en person.

Enligt inrättandeförordningen 19911749 skall vissa tjänster inrättas
regeringen, medan andra tjänster inrättas den enskilda myndigheten.av av

Principen är den myndighet inrättar tjänst också skall tillsättaatt som en
den.

med inrättandeSystemet tjänster bygger på arbetsgivaren frånattav -
det han inser vissa arbetsuppgifter utförasmåste och myndighetenatt att
har råd anställa för dettanågon tills arbetstagare anställd föräratt atten
utföra arbetsuppgifterna skall fatta oberoendetvå beslut. I princip skall-
myndigheten dels fatta beslut inrätta tjänst, fattadelsett att ettom en
beslut tillsätta tjänsten med vissattom en person.

överväganden

Enligt direktivvåra skall vi förslag leder till institutet tjänstattge som
avskaffas långtså det möjligt.är När det gäller organisatoriskadetsom
tjänstebegreppet skulle detta kunna åstadkommas upphävandeettgenom av
inrättandeförordningen. skulleDet bl.a. få följande konsekvenser.

Förfarandet med formella beslut inrättande tjänster kan slopas.om av
Myndigheterna kan friare använda de medel till förfogandestår försom

löner.
i författningUtan givna krav på inrättande tjänster, skulle myndig-av

heten och arbetstagaren denpå Övri arbetsmarknaden kunnasom ga anpassa
innehållet i anställningsavtalet till vad lämpligtär det enskilda fallet.som

framföralltMen är slopande tjänstebegreppet följdriktigett av en
konsekvens detpå statliga anställningsförhållandet heltav synen som
grundat på avtal.

En konsekvens förslagvåra i denna del blir inrättandeförord-attav
ningen måste upphävas. För ytterligare markera tjänstebegreppetatt att
slopas, har vi dessutom konsekvent bytt tjänstordet endera anställ-ut mot
ning eller arbetsuppgifter i förslagvåra till lag- och förordningstext.
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6.3.1.3 vikariatBegreppet

Várt förslag Beståmmelsema i LAS och tidsbegränsningsför-
ordningen tidsbegränsning anställningar skall fort-gälla ävenom av
sättningsvis. övrigt föreslås inga författningsändringar.I

Huvudregeln enligt anställningsavtal gäller tills vidare.4 § LAS är Frånatt
huvudregeln undantag förgörs bl.a. vikariat.

Den grundläggande regleringen vikariat återfinns i 5 § LAS, där detav
stadgas avtal tidsbegränsad anställning får träffas bl.a. det gälleratt om om

avtal för viss tid vikariat. Avvikelser får från bl.a.görasett som avser
5 § LAS kollektivavtal har slutits eller godkänts centralgenom som av en
arbetstagarorganisation. den statliga arbetsmarknaden har sådanaPå
avvikelser i avvaktan kollektivavtal givits form förordningpå slutsatt av

nedan.se
Vikariat och tidsbegränsadeandra anställningar upphör föregåendeutan

uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet slutfört.är Oav-
detta har arbetsgivaren skyldighet lämna besked vikariatetsett att attom

inte kommer fortsätta enligt ireglerna 15 och 16 §§ LAS. Särskildaatt
regler överläggningsskyldighet i 30 § LAS.om m.m. ges a

förUtmärkande just vikariatet dess anknytning till viss ledigär en
eller viss ledig tjänst befattning;eller det vid anställ-måsteperson en

ningstillfället klart arbetsgivaren vikarien vikarieraskallattvara vem avser
för eller vilken tjänst eller befattning vikariatet skall AD 1976avse nr
23, och detta klartmåste stå även för vikarien.

En sammanhängande vikariatsanställning kan Hera ledigaäven avse
eller tjänsterbefattningar. rättsfalletI AD 1977 186 hadepersoner nr en

vikarie vikarierat för flera olika semesterlediga arbetstagare enligt ejett
alldeles lättbeskrivet fârmönster. Domen förstås de arbetsuppgifterså att

vikarien utförde föll inom respektive ledig arbetstagares arbetsskyldig-som
het, även de inte till fullo motsvarade dennes faktiska arbetsupp-rentom
gifter. Arbetsdomstolen, särskilt noterade det saknades fog förattsom
antagande detta hademönster i syfte kringgåatt arrangerats att an-
ställningsskyddslagens regler tillsvidareanställning, fann anord-attom
ningen utgjorde giltigt vikariat. Jfr även AD 1987 17.ett nr

arbetsgivaren har stadigvarandeAtt behov vikarier och skulleett av
kunna tillgodose detta personalpool eller fast anställninggenom en av
vikarien integör vikariat ogiltigt grundpå härav AD 1984 66.ett nr

det statligaPå området gäller särskilda bestämmelser vikariat. Avom
kap. följer2 2 § LOA lagens bestämmelser tjänst skall tillämpasatt om

vikariat,även på inte föreskrivs i LOA.annatom
Som nämnts kompletteras 5 statliga§ LAS på den arbetsmarknaden av
förordning, tidsbegränsningsförordningen 19911750. Enligt 3 §en

tidsbegränsningsförordningen gäller arbetstagare får anställas föratt en
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bestämd tid eller tills vidare längst till viss tidpunkt bl.a. hanen om
anställs förersättare viss arbetstagare.som en

vikariatEtt således anställning.är Men det kan också den statligapåen
arbetsmarknaden ha liknat befattning;sägas kan talat.ex. atten man om
vikariera tjänstpå och ha kvar bottentjänst i sinsom någonen en annan

vikarierar Vikariatssystemetpå. den statligapå sidan har blivittur
sammanvävt med tjänstesystemet så inte laborerade medatt ettom man
tjänstebegrepp så det beskrivs skulleså exempelvis intesom ovan, man
behöva förordna redan anställd arbetstagare vikarie på högreen som en
tjänst. Och inte kunde inrätta sig med vikariatssystem, såettom man
skulle tjänstesystemet bli ohållbart.snart

Det beskrivna hänger med tidersgamla tjänstesystem jfrnu samman
avsnitt 2.1. Starkt förenklat byggde detta tjänstemännenpâ hadeatt en
bottentjänst med starkt anställningsskydd fullmaktsanställningt.ex. en

han tjänstledig från, för istället topptjänst medutövaattsom var en
anställningsskydd högre lön.svagare men

överväganden

Det är naturligt idet varje verksamhet uppkommer behov Vikariats-att av
anställningar. Med där arbetstagarna tilldelas arbetsuppgifterett system
inom för sin arbetsskyldighet skulle detta behov inskränkas till deramen
situationer vilkapå vikariatsbestämmelsema i tillämpasLAS den övripå ga
arbetsmarknaden. möjlighetEn avskaffa institutet vikariat så dettaatt som
har utvecklats inom skulle då öppnas.staten

Detta skulle innebära skyldigheten eller rättigheten utföraatt att
frånvarande kollegors arbetsuppgifter skulle bestämmas arbetsskyldig-av
hetens omfattning enligt allmänna arbetsrättsliga regler. Detsamma skulle
gälla skyldigheten och rättigheten för arbetstagaren kollegannäratt,
återkommer i arbete, utföra arbetstagarens gamla arbetsuppgifter, liksom
skyldigheten och rättigheten för kollegan utföra sina gamla arbets-att
uppgifter jfr AD 1987 28.nr

Vi har därför svårt vikariat i normalfallet behöver användas iatt attse
andra situationer än då vikarien inte redan anställdär hos myndigheten.

Det förtjänar här påpekas arbetsskyldigheten kan påverkas vadatt att av
avtalas mellan arbetsgivare och arbetstagare i exempelvis för-som en

handlingssituation inför arbetstagares förestående ledighet.en annan
Det beskrivna kan tillämpasväl med dagens regler, varförsystemetnu

inga föreslås.regler Däremot bör rad regler slopas. Vi föreslår ettnya en
slopande regeln i kap.2 2 § LOA LOAs regler tjänst skallattav om om
äga motsvarande tillämpning på vikariat, inte föreskrivs. Ettannatom
vikariat är form anställning, varför regeln inte behövs. Vi gören av

bedömning detnär gäller regeln ledigkungörande vikariatsamma om av
i kap.4 5 § LOA.

Vidare föreslår vi regeln i kap.4 första7 § stycket LOA inte skallatt
ñras till denöver lagstiftningen, eftersom den speglar det rättslägenya

ändå gäller jfr 4 6 §§ LAS. Självfallet bör inte heller densom -
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tillandra stycket LOA föras över denanslutande regeln i 16 kap. 5 § nya
lagstiftningen.

medkap. vikariat tillsättsheller regeln i 6 § LOAInte 4 attom
lagstiftningen.till denförordnande behöver föras över nya

vikariatsanställ-för utforrrmingen och utbredningenHelt avgörande av
givetvis reglerna förarbetsmarknaden hurningar den statliga ärpå

föreslagit reglernatjänstledighet Vi har i avsnitt 6.3.3 rättattut. omser
inte förs övertjänstledigheti kap. LOA och 29 31 §§ AFtill 7 13 § a-

förenas särskildaförslag kan givetvis medtill den lagstiftningen. Vårtnya
särskildaförordning eller kollektivavtal påregler tjänstledighet iom

förändringlämpligt. bedömer dennaområden, det skulle Vi attom vara
vikariatssystemkraftigt minska användandet på mångakommer att av

arbetsplatser.

lediga anställningar6.3.2 Information om

Reglerna ledigkungörande eller informa-förslagVän av omom
i prin-anställningar förenklas ytterligare. Det börtion ledigaom

information skallcip myndigheten bestämma hurankomma på att
anställningar.lämnas ledigaom

Gällande rätt

myndighettjänster tillsättsEnligt kap. LOA skall4 4 § som av en annan
lediga till ansökan, regeringen inte bestämmerän regeringen kungöras om

Tjänst ledigkungjorts får tillsättas endast med någonnågot annat. somsom
skäl får försökt tjänsten inom föreskriven tid. Föreligger särskilda även en

inkommen ansökan beaktas.sent
de fall dettaEnligt kap. behöver vikariat ledigkungöras endast i5 §4
skall ledig-särskilt föreskrivits. 15 följer tjänsthar § AFAv att enom

kungöras, också lângtidsvikariat tjänsten kungöras ledigt.så skall påett
inte bestämmelser i AFFör korttidvikariat finns däremot några om

ledigkungörande.
finns iYtterligare ledigkungörande AF.bestämmelser 9 14 §§om -

inteledigkungörandeföreskrivs LOAs bestämmelserI 9 § AF att om
finns särskilda skäl tillsättabehöver tillämpas tjänster detpå att utansom

intepersonliga tjänster behöver överhuvudtagetledigkungörande. S.k.
ledigkungöras.

ledigkungörandet skallföreskrifter hur göras;I 10 § genomges om
publikation,och Inrikes Tidningar eller ii Post- en annan omannons

myndighetensskall anslås påregeringen medger detta. Annonsen
från införandet ochAnsökningstiden skall veckoranslagstavla. trevara

detta skall framgå annonsen.av
tillsättningsbeslut anslås myndig-Enligt skall meddelande på§ll om

tjänsten inte har ledigkungjorts ochhetens anslagstavla närutom avser
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vissa speciella anställningsförhållanden, bla. tillfällig anställning och
personlig tjänst.

framgårAv 12 § bl.a föreskrifterna i 10 § annonsering, anslagatt om
och ansökningstid skall tillämpas också på förslagstjänster.

I 13 § bestämmelser det förfarande skall tillämpas vidges om som
intresseannonsering vissa speciellt angivna tjänster. En skallav armons
sättas in i ochPost- Inrikes Tidningar, det inte finns särskilda skäl förom
något börAnnonsen dessutom sättas in i personaltidningen ochannat.
anslås anslagstavlan.

Enligt 13 § skall anslag tjänstetillsättning innehålla vissaetta om
uppgifter, bl.a vad gäller i fråga överklagande.om som om

innehåller14 § slutligen vissa föreskrifter förfarandet tjänstnärom en
ledigkungörs pâ nytt.

Enligt gäller42 § vidare tillsättningsbeslutnär skall anslås enligtatt ett
första§ stycket,11 räknas tiden för överklagande beslutet från den dagav

då anslaget hos den myndighet har meddelat beslutet.sattes Iupp som
andra stycket paragraf föreskrivs när sådant beslut skallatt ettsamma
kungöras i tidning, räknas tiden från den dag då beslutet kungjordes.

förordningenI 1984819 statliga platsanmälningar, omtrycktom
199075, finns bestämmelser när myndighet kungörattom en en an-
ställning ledig till ansökan eller vidtar någon åtgärd för utanförattannan
myndigheten söka personal till ledig anställning, skall den samtidigten
anmäla detta till den offentliga arbetsförmedlingen. Platsanmälan till
arbetsförmedlingen behöver dock inte göras anställa någonom man avser

frånär uppsagd statligt reglerad anställning eller arbets-ärsom en som
handikappad §. Arbetsmarknadsstyrelsen2 får också medge undantag
från anmälningsskyldigheten 5 §.

Bakgrunden till bestämmelserna

I förarbetena till LOA 197576l05prop. bil. 2 208 framhölls det atts.
frågorna tillsättningsförfarandet, särskilt frågan vilka statligaom om
tjänster skall ledigkungöras, hade sådant samband med grundlags-ettsom
bestämmelserna tjänstetillsättningi kap.11 9 § och med kap.lO11 §om
RF, de fortsättningsvisäven reglerasmåste i offentligrättsligatt ordning.
Regleringen ledigkungörandet ansågs sålunda i sig utgöra väsentligav en
förutsättning för riktig tillämpning bestämmelsen tillsättnings-en av om
grunderna.

Mot bakgrund bl.a. det s.k. verksledningsbeslutet från 1987 prop.av
19868791, KU rskr.29, 226 och önskemålen minskad detaljreg-om en
lering och ökad handlingsfrihet för myndigheterna i deras verksamheter
slopades den april1 1990 SFS 19891102 den tidigare katalogen i 9 §
AF tjänsteröver inte behövde ledigkungöras. I stället överlämnadessom
det till myndigheterna själva bestämma ledigkungörandenäratt av
särskilda skäl kunde underlåtas.

Huvudregeln alltså fortfarandeär tjänster skall ledigkungöras,att men
möjligheten underlåta ledigkungörande har generelltatt utökats.sett
Särskilda skäl för underlåta ledigkungörande bör bl.a. föreliggaatt anses
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undantagskatalogen i AF. Ifall tidigare fanns uppräknade i 9 §i de som
ställning till vad börövrigt sak för varje myndighetär det att ta somen

tillsättningsärende.särskilda skäl iutgöra ettanses
tillsättasmyndighetsinstruktioner föreskrivs tjänsterna fårI flera utanatt

Statskontorets ochledigkungörande. gäller bl.a. enligt RRVs,Detta
gäller för Postverket och SJ. Ominstruktioner. ocksåSAVs Detsamma

ledigkungöra tjänst, beslutaraffärsverk ändå skulle vilja någondessa
verken själva hur detta skall göras.

Skälen för förslagvårt

fömyelsen den statliga förvaltningen kännetecknasOmdaningen och avav
och allmännamyndigheterna inom fastlagda ekonomiskaatt ramar

syften i politiskriktlinjer frihet uppfylla de mål ochstor att somges
för respektive verksamhet.ordning beslutats

instrument för kunnaeffektiv personalrekrytering viktigtEn är ett att
syften. statliga förvaltningens olika verksam-uppfylla dessa mål och Den

skiftande och det därförhetsgrenar till sin och omfattning mycket ärär art
personalrekryteringenförutsättningarna förnaturligt kraven ochpåatt

sinavarierar mellan olika myndigheter. Myndigheterna, väl kännersom
skickade dessa frågor, bl.a.speciella rekryteringsproblem, bäst lösaär att

uppgifterbestämma vilket skall finna den för vissapå sätt mestatt man
omfattande författnings-lämpliga detaljerad och centralEnpersonen.

försvåra effektiv ändamålsenligreglering i kan därför ochämnet en
personalförsörjning hos myndigheterna.

för förbättra personalförsörj-Det har redan vidtagits rad åtgärder atten
rekryterings-ningen myndigheterna självalåta avgöra mångaattgenom

frågor. Myndigheterna har befogenhet själva beslutat.ex. att omnumera
tjänster verkschefer och vissanästan alla anställningar. Det är bara som

andra högre tjänster förbehålls regeringens beslutanderätt.som
tidigare får enligt de gällande reglerna myndigheternaSom nämnts nu

underlåta informeraockså själva de särskilda skäl kanavgöra när attav
myndig-ledig anställning. Därtill kommer det regel ärattom en som

arbetsgivarsidan förhandlar och bestämmerheterna själva på omsom
lönerna för sina anställda.

politiska ställningstagandenaMot bakgrund de tidigare redovisadeav
skäloch den allmänna utvecklingen i övrigt området finns detpå att

möjligt vissa andra gällande centralaöverväga det är slopaatt nuom
inför personal.detaljregler rörande förfarandet anställning av

försaklig grundGrundlagsbestämmelsen i kap. 9 § RF11 om
tillsättning det finns vissa garantierstatlig anställning kräver dock attav
för vid anställningsförfarandet, kan få reda påinsyn så att t.ex. vemman

har fått viss anställning.som en
viktigt själva tillsättnings-har bakgrund härav bl.a.Det ansetts attmot

nuvarande reglerna i AF skallbeslutet offentliggörs. Enligt de ll §
tillsättningsmyndighetens anslagstavla.beslutet därför regel anslås påsom

dessutom knuten tillTiden för överprövning tillsättningsärende ärettav
tillsättningsbeslutetanslagstillfállet eller i tidning 42 §kungörandet av

ändraVi det för närvarande inte finns anledningAF. attattanser
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regelsystemet i dessa hänseenden. Däremot finns det starka skäl talarsom
för ytterligare förenkling de regleren närmare behandlarav hursom
information skall lämnas lediga anställningar.om

Informationen lediga anställningar har betydelsefullom funktion ien
rekryteringsprocessen. Det är viktigt äratt utformatsystemet så dettaatt

bästa möjliga resultat vid rekryteringen.ger Det kan bl.a. ifrågasättas omförfarandet med annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och anslag på
myndighetens anslagstavla är särskilt ändamålsenligt.numera Den
allmänna ambitionen måste försöka undvikaatt onödiga, kostsammavara
och ineffektiva åtgärder.

Vi därför myndigheterna iatt allmänhetanser själva bör avgöra hur
information ledig anställning skall lämnas,om dvs.en armonseringom
skall ske, skall anslås på myndighetensom annonsen anslagstavla och inom
vilken tid ansökan skall göras osv.

Eftersom anställningar enligt förordningen statliga platsanmälningarom
normalt skall lediganmälas till arbetsfömiedlingen, är det i sig garantien
för så mångaatt möjligt får upplysningsom när anställning ärom en
ledig.

Mot bakgrund härav föreslår vi det i stället föratt de nuvarande be-
stämmelserna i 4 kap. 4 § LOA införs allmänt hållen lagregelen mer omtillkännagivandet ledig anställning, i vilken det föreskrivsav en att enmyndighet tänker anställa någon skall på lämpligtsom sätt informera omden lediga anställningen. I likhet med vad gäller får regeringensom nu
bestämma undantag från denna paragraf.om

Vad i övrigt föreskrivs i 4 kapsom 4 § andra stycket LOA attomtjänsten skall tillsättas med någon sökt denna inom föreskriven tidsom
och särskildaatt skäl föreligger även förom ansökan får beaktas,en sen
ligger enligt vår mening i sakens och behövernatur inte särskilt regleras.

Anställningar på vikariat bör i praktiken klaraman generellutan enbestämmelse ledigkungörande. Vi föreslår därförom den nuvarande be-att
stämmelsen i 4 kap. 5 § LOA upphävs och också vikariatsanställningaratt
skall omfattas den föreslagna allmäntav hållnaav lagregelnoss mer ominfomiation lediga anställningar ersätterom kap.4 4 § LOA.som

Ett problem är presumtiva sökandeatt ibland verkar frånavstå sökaatt
statlig anställning hellre än riskeraen att det blir käntatt de sökeratt ett

arbete. Det försvårarannat givetvis för olika myndigheter rekryteraatt
kvalificerade bl.a. från den privata sektorn.personer,

Redan gällande lagstiftning tillåter emellertid det inledandeatt skedet avanställningsförfarandeett sker med begränsad insyn. JO har sålunda i
anledning granskning fyra ärenden frånav 1989 J Ozs ämbetsberättelseav
1989-90 415 funnit det är förenligtatt meds. gällande lagstiftning att enarbetsgivare överlåter åt sondera marknaden,att försökaannan främja
rekryteringen och intresseanmälningar.ta

Behovet begränsad insyn i vissa tillsättningsärendenav en har övervägts
inom regeringskansliet och depaitementspromemoria ien ämnet är avsedd
att under 1992.presenteras
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upphöranställningarstatligahurSärreglema6.3.3 om

endastanställningenskiljas frånfårarbetstagareRegeln6.3.3.1 attom
iföreskrift LOAmed stöd av

anställnin-frånskiljasfårarbetstagareRegelnförslagVárt attom
därmedLAS bliri LOA slopas.föreskriftstödmedendast avgen

tillämplig anställ-statligapåävendirekthelheti sinfallför dessa
skallfullmakt inteanställda medsomde årningsförhållanden. Att

enligt övriga förslag.framgår våraLASkunna sägas avupp

statligtärarbetstagareförbl.a.den lagengällerEnligt LAS1 § som
från LAS görasfår undantaglagförsta stycketanställda. Enligt 2 § samma

lag.i bl.a.
anställningenskiljas frånfårarbetstagareLOAkap. §I 7 1 attanges en

arbets-medför bl.a.föreskrift i LOA. Detta attmed stödendast enav
dettaäittryckligenän närstöd LASmedinte kan sägas annattagare avupp

angivits i LOA.har
åtgärdertvångsvisaenbartidaganställningenskiljande frånMed avses

LOA,enligt kap.avskedande 11sida, såsomarbetsgivarensfrån upp-
vid viss åldertvångsentledigandekap. 2 § LOA,sägning enligt 7 m.m.

§enligt kap. 7disponibilitet 7iförsättande5 LOA,kap. §§enligt 7 3 -
varkenLOA. Däremotenligt kap. 8 §förflyttning 7ochLOA anses

ellersidaarbetstagarensuppsägning frånmed pension,frivillig avgång an-
skilj andetjänsteföreningotillåtengrundupphörande påställningens somav

bil. 220.1975762105 2meninglagens prop.anställningen ifrån s.
statstjänstemanna-frånöverförtshadeLOA,i kap. 1 §Regeln 7 som

skulleuteslutandereglernaturligt iingick därlagen, ett systern somav
haranställningen. Denskiljas frånfickstatstjänstemäni vilka fallange

första stycketiföreskrift 2 §sådanvaritkom tillsedan LAS avsessomen
för statligtanställningsskyddetrörandefrågorvissaoch undantarLAS som

anställda.
förstakap. 2 § LOAkompletteras 7i kap. § LOARegeln 7 l av

anställningenfrånskiljandereglerLASsmeningen, enligt vilken om
tillsvidareanställda arbets-för allatillämpligauppsägning görsåtergenom

vidare,anställda tillsärde arbetstagareocksådetta kanPå sätttagare. som
stycket AF, sägasandrajfr 8 §tidpunkttill vissdock längst uppen

enligt LAS.
medarbetstagareområde gällerarbetsrättensallmännaden attPå en

iarbetsgivarenanställning,frånträda sinverkan fåromedelbar om
tredje4 §arbetstagarenåliggandensinahar åsidosattväsentlig mån mot

anställningenavskedande avbrytafårarbetsgivarestycket LAS. En genom
sinaåsidosatthararbetstagarenverkan,omedelbarmed grovtom

Dessaoch 18 § LAS.tredje stycket§arbetsgivaren 4åligganden mot
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LAS-regler gäller såväl tidsbegränsade anställningar tillsvidareanställ-som
ningar.

På arbetsmarknaden i har arbetstagarnastort således i fall än deannat-beskrivs i 4 § tredje stycket ingensom på LAS grundad rått sägaatt- upp
tidsbegränsatett anställningsavtal jfr dock vad sägs nedansom om

anställningsavtal gäller tills vidare, dock längst till visssom tidpunkt.en
På den statliga arbetsmarknaden sågs det i särregeln i 7 kap. 12 § LOA

enbart arbetstagares begäranatt entledi gande skallen skriftlig förom vara
giltig.att Med begäran entledigandevara inte baraom avses egen

uppsägning från arbetstagarens sida också ansökanutan från den ärsom
anställd för viss tid bli entledigad föreatt tidens utgång prop. 197576
105 bil. 2 254. Ett sådant önskemål kan arbetsgivaren,s. precis påsom
den övriga arbetsmarknaden, säga nej till prop. 19868799 142; jfrs.

l97576105 bil. 2 222.prop. s.
Det förtjänar nämnas tidsbegränsatatt ett anställningsavtal kan jämkas

enligt 36 § avtalslagen, så det fårt.ex. sägasatt med iakttagandeupp av
uppsägningstid. Utrymmet för jämkning skulle leda tillen attsom en
arbetsgivare på grund ändrade förhållanden blev befriad frånav avtalet i
förtid är begränsat jfr AD 1979 152.nr

Överväganden

LAS gäller för arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Genom den i
7 kap. 1 § valda lagstiftningstekniken måste dock varje tillämpning av
LASs regler skiljande från anställningen godkännasom genom en
hänvisning i LOA.

Den valda tekniken kan sägas ha den fördelen alla regler vilkaatt om
anställningsskyddsregler skall gälla för statligt anställda samlassom i
LOA. Den fördelen betydande när regeln infördes i statstjänste-var
mannalagen, eftersom alla materiella regler anställningens upphörandeom
då fanns samlade i statstjänstemannalagen. I och med uppsägnings-att
frågorna kom regleras materielltatt i LAS, blev den beskrivnaovan
tekniken betydligt mindre fördelaktig.

Tekniken medför flera nackdelar. Rättsreglema blir både krångliga och
svårförstådda och leder lätt till missförstånd, särskilt bakgrundmot attav
den vill vad gällerveta måste leta isom två lagar försom påatt veta
vilket sätt den centrala lagen på anställningsskyddets område LAS- -gäller för statligt anställda. Tekniken leder vidare till måste haatt man
många lagregler. Eftersom förslagvåra i övrigt innebär i det närmasteen
total anpassning till LAS på så sätt avvikande regleratt i LOA slopas, blir

regel sken LOA haren betydelseattsom förger anställningsskyddetav
missvisande.

Vi denna bakgrundmotanser särskild regleringatt i LOA nären av
uppsägningar enligt LAS får ske är onödig. Vi föreslår därför reglernaatt
i 7 kap. 1 § och 2 första§ meningen inte förs över till den lagen.nya

I vårt förslag till lag för fullmaktsanställning återfinns regelen som
7 kap.motsvarar l § LOA se 2 § nämnda lagförslag jämte special-

motivering.
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uppsägningarvidSkriftlighetskrav6.3.3.2 m.m.

skriftlig arbets-uppsägningar frånform förförslag KravetVårt
innebärregel i LOAsärskildadenbehålls,sidagivarens sommen
slopas.åsidosättsskriftlighetskravetogiltigbliruppsägningatt omen

gälla.föreskriverskadeståndssanktion LASfår denställetI som
beskedellerentledigandebegäran attReglerna ettatt omomenom

tillsvidareanställning skalliskallinte övergåprovanstâllning enen
också.giltiga slopasskriftliga för att varavara

sidaarbetsgivarensfrånUppsägningar

skriftlig.arbetsgivarens sidafrånuppsägningskallLASEnligt 8 § varaen
betalaarbetsgivaren åläggasskriftligen, kanuppsägningen inte görs attOm

enligt LAS.skadestånd 38 §
frånuppsägningskalltredje stycket LOAEnligt kap. 2 §7 en

giltig. Följdenskriftligen för attarbetsgivarens sida göras att avvara
gällande.inte kan görasdenskriftligen härinte sker äruppsägningen att

förbetydelseskriftlig form harmed kravet påmotiveratsRegeln har att
196560uppsägning har skett prop.huruvidatvistförebygga s.att om

200.

Provanställningar

tidsbegränsadarbetsgivarens sidabesked frånFör attett provan-om en
tillsvidareanståll-iskall övergåi förtid eller inteställning skall brytas en

LAS.inga formkrav 6 §ning finns i LAS
sidaarbetsgivarensbesked frånskallEnligt kap. § LOA att7 11 ett om

skriftligttillsvidareanställningiskall övergåprovanställning inte varaenen
provanställ-skriftligt, övergårbeskedet inte ärgiltigt.för Omatt vara

tillsvidareanställning.ningen i en

sidafrån arbetstagarensUppsägningar m.m.

finnssidaarbetstagarensuppsägning frånskriftlighet vidreglerNågra om
arbetstagareskollektivavtal stadgasdet ii kaninte LAS. Däremot att en

avtalsbeståmmelserSådanaskriftlig.skall eller böruppsägning vara
ordnings-k.normalttjänstemannaavtal. De äri flertaletförekommer s.

medför inteiaktta skriftlighetunderlåtenhetföreskrifter, dvs. attatt
upplagansjundeAnställningsskydd,ogiltig Lunning,uppsägningen blir s.

och285 287.
entledigandebegäranskall arbetstagaresEnligt kap. LOA7 12 § omen
anställnings-uppsägningtillsvidareanställningeller det gäller avenom --

frånuppsägningarvidgiltig. Liksomskriftligen föravtalet ske att vara
skriftlig.inteogiltig, den äruppsägningenarbetsgivarens sida blir om
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Skriftlighetskravet i 7 kap. 12 § LOA har motiverats med hänvisning
till ordningsskål. Vidare har hänvisats till det skriftliga förfarande som
allmänt tillämpas inom förvaltningen prop. 1975762105 bil. 2 254.s.

På arbetsmarknaden i gäller arbetstagare konkludentstort att en genom
handlande kan bringa anställningsförhållandet upphöra,att t.ex. attgenom
utebli från arbetet giltigt skål jfr AD 1980utan 140, AD 1982 132,nr nr
AD 1987 159 eller AD 1988 77. Regeln i kap.7 12 § LOA har pånr nr
den statliga arbetsmarknaden till följd arbetsgivaren i dessa fall inte kanatt
betrakta anställningsförhållandet upplöst hänvisadär till vidtautan attsom
avskedande eller uppsägning personliga skäl.av

Överväganden

Gemensamt för hela arbetsmarknaden är uppsägningar från arbets-att
givarens sida skall skriftliga. Ett slopande 7 kap. 2 § tredje stycketvara av
skulle därför inte innebära andra krav ställdes denpå statligaatt arbets-
givaren idag.än Det skulle däremot innebära konsekvensernaatt attav
skriftformen inte iakttogs skulle bli annorlunda sanktionen skulle bli-
enbart skadestånd i stället för ogiltighet och skadestånd.

Ett slopande ogiltighetsregeln skulle däremot innebära hu-attav ett av
vudsyftena med vårt arbete uppnåddes, nämligen lagstiftningen så långtatt

det möjligtär med hänsyn till demokratisk styrning, insyn ochsom
rättssäkerhet skall stämma överens med vad tillämpas arbets-påsom
marknaden i Ett slopande skulle därmedstort. medföra lagstiftningenatt
blev enklare ñrstâ, överblicka och tillämpa föratt dem har sysslaattsom
med frågor offentliga anställningar.om

Det är naturligt det i varje organisationatt utvecklas regler för hur
beslut skall fattas och dokumenteras. Särskilt gäller detta ingripandeså och
viktiga beslut uppsägningar anställningsavtal. När det gällersom av en
statlig arbetsgivare meddelas sådana regler offentligrättsligt. Ett slopande

kap.7 2 § tredje stycket LOA skulle inte innebära beslutav att om
uppsägningar dokumenterades sämre inom statsförvaltningen. Reglerna för
handläggningen ärenden i exempelvis förvaltningslagen eller verksför-av
ordningen påverkas inte vilken sanktion drabbar arbetsgivaren,av som

han inte iakttar kravet skriftlighet.påom
Man kan i sammanhanget jämföra med avskedanden. Dessa skall enligt

19 § LAS skriftliga; från skriftlighetskravetett avsteg arbets-vara ger
rätt till skadestånd.tagaren I LOA finns inget krav skriftlighetpå i

avskedandefallen. Det har inte framkommit detta skulle ha medförtatt
några problem. Vidare finns det inga krav på anställningsavtal skallatt
ingås skriftligen, även arbetsgivaren enligt 8 § AF skall utfärdaom a
fullmakt eller förordnande och enligt reglerna i 17 § AF skall ge
arbetstagaren skriftligt anställningsbevis.ett

Vi denna bakgrund det inte finnsmot något bärande motiv tillattanser
den skillnad i arbetsrättsligt hänseende föreligger mellan det privatasom
eller kommunala och det statliga anställningsförhållandet, kravet påom
skriftligt besked uppsägning inte iakttas. Som har angivits kan detom nyss
bl.a. från ordnings- och bevissynpunkt finnas anledning användaatt
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hittills. Sådana reglerskriftlig forrn, sanktionen år änäven en annanom
meddelas i ordning.får dock annan

reglerna skriftligheti kap. LOAVi föreslår därför de särskilda 7att om
eller till fullmaktsanställnings-inte förs till den LOA denöver nya nya

lagen.
exempelvis medföra arbetsgivare bryterskulleDetta att moten som

skriftliga får betalakravet uppsägning eller avskedande skallettatt varaen
eller avskedandet det kan görasskadestånd, uppsägningen trotsattmen

gällande arbetstagaren.mot
statliga arbets-vidare medföra arbetsgivare på denDet skulle att

kanden övriga arbetsmarknadenmarknaden sätt påpå samma som --
anställningsförhållandet upplöst uppsägning behöverbetrakta utan attsom

giltigfrånträder anställningenske arbetstagare att utangenomom
anledning utebli från arbetet.

från arbetstagarnas sida skallhindrar krav uppsägningarInget på attatt
kollektivavtal, har skett övriga delarskriftligen ställs i pågöras somupp

arbetsmarknaden.av
räkningskall behörig för arbetsgivarensVem att mottasom anses vara

efter omständigheterna i detmuntlig uppsägning får naturligtvis avgörasen
arbetsordning ochenskilda fallet. Ledning får sökas i myndighetenst.ex.

regler behörig myndighetens vägnar.är påatt ageraom vem som
det inte skall ställas formkrav denVi föreslår slutligen några påatt

arbetsgivarens besked enligt andra stycket LASstatliga 6 § attom en
provanställning inte skall i tillsvidareanställning.övergå en

provanställning iarbetsgivare vill undvika övergårEn att en ensom
intresse säkratillsvidareanställning har detta starktoavsett ett attav

har fått sådant besked.bevisning arbetstagaren verkligen Manettattom
skriftlighet eljestkan därför från vilka reglerutgå att oavsett om som-

slopas.gäller sådana besked skriftlig form 7 kap. § LOAäven llges om-

Pensionsavgång6.3.3.3

regler avgångsskyldighet vidVårt förslag Inga särskilda pen-om
särskild regelsionering förs till den lagen. En avgångs-över nya om

anställda med fullmaktskyldighet vid pensionering för dem ärsom
fullmaktsanställning.förs dock till lagenöver om

medför skyldighet medarbetstagare den ålder avgåDå uppnår attsomen
uppsägning.ålderspension, arbetsgivaren inte vidta någonbehöver

beviljas hel förtidspension enligt lagenDetsamma gäller då arbetstagaren
arbetsgivaren fallallmän försäkring. Enligt gäller i dessa33 § LAS attom

arbetstagaren besked månad i förväg han vill arbets-skall att attomge en
skall sin anställning.lämnatagaren

ålderspensionTidpunkten arbetstagare skyldig avgå mednär är atten
tid-intei hänvisas till kollektivavtal. Om ingenregleras LAS, i ställetutan
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ålderspen-punkt avtalad, medför åldern skyldighetär 67 år medavgåatt
81011.

Enligt 7 kap. 3 § LOA är arbetstagare skyldig frånavgåatten
anställningen vid ålder i avtal statlig pension eller motsva-som anges om
rande avtal.

Enligt kap. får arbetstagare7 4 § 1 LOA entledigas före pensionsål-en
dem, han följdtill förlust eller nedsättning i arbetsförmågan ärom av av
för framtiden oförmögen fullgöra sina arbetsuppgifter. framgårSomatt av
redogörelsen under 6.3.5 innebär detta i praktiken den haratt som
beviljats hel förtidspension också får sjukpension och entledigas enligt 7
kap. 4 LOA.§ l

avsnitt 6.3.5 föreslår vi vidareI reglerna i kap. och kap.7 4 § 2 7att
5 § LOA slopas.

Överväganden

När det gäller skyldighet från anställningen föravgå arbetstagareatt som
får pension, råder olika regler den statligapå och den övriga arbets-
marknaden. bör dockDet understrykas de olika reglerna leder fram tillatt

resultat.samma
Enligt våra direktiv skall vi slopa alla särregler inte behövs. Ensom

utgångspunkt särregler inte behövsär när de leder tillatt att samma
förhållanden råder på den statliga och den övrigapå arbetsmarknaden.

Enligt kap.11 10 § RF skall grundläggande bestämmelser om
statstjänstemärmens rättsliga ställning lagfonn. skulle kunnaDetges
hävdas inte33 § LAS uttryckligen arbetstagaren skyldigsäger äratt att att
avgå och särskild regel härom därför behövs.att en

Vi emellertid regeln i 33 § LAS inte behöver kompletterasattanser
särskildamed regler i LOA avgångsskyldighet. Skälet för detta årom

främst faktiskt33 § LAS reglerar hur arbetsgivaren i vissa iatt rent
givnalagtexten situationer skall för anställningsförhållandetgöra skallatt

bli upplöst. viSom det har den grundläggande bestämmelsen attser
arbetstagaren i vissa särskilt angivna fall skall lämna sin anställning
därmed meddelats i lag, och särskildnågon regel för den statliga
arbetsmarknaden behövs inte.

Mot denna bakgrund reglerna skyldighet avgå medatt attanser om
ålders- eller sjukpension inte skall överföras till den lagen. LAS reglernya
får här tillfyllest.anses

När det gäller arbetstagare anställda fullmaktär med föreslår visom
däremot särskilda regler avgångsskyldighet grund ålder elleratt om av
sjukdom förs till den fullmaktsanställningslagen.över Jfr avsnittnya
6.5.4.
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6.3.3.4 Omplaceringsskyldigheten

Várt förslag Regeln i 7 kap. 6 § omplaceringsskyldighetom
förs inte motsvarandetillöver den lagen. En regel förs över tillnya
den lagen fullmaktsanställning.nya om

Enligt 7kap. 6 § LOA råder omplaceringsskyldighet för arbetsgivarenen
innan arbetstagare blir skyldig enligtavgå nuvarande 7 kap. 4 elleratten
5 Omplaceringsskyldigheten gäller i dessa fall över hela den statliga
arbetsmarknaden.

Enligt vad har framkommit förekommer det inte arbetstagareattsom
omplaceras med stöd denna regel. Enligt våra förslag i övrigt kommerav
reglerna i kap.7 4 och 5 inte§§ överföras till den lagen. ställetatt Inya
kommer 33 § LAS gälla fullt på den statliga arbetsmarknaden.att ut

På den övriga arbetsmarknaden råder ingen omplaceringsskyldighet vid
Ätillämpningen 33 § LAS. andra sidan är regelsystemet uppbyggt såav

arbetstagare inte beviljas hel förtidspensionatt han kan utföraen annatom
arbete detän han har i sin anställning. Denna prövning försäk-görs av
ringskassan och omfattar inte enbart den statliga hela arbetsmarkna-utan
den.

Regeln i 7 kap. 6 § LOA ursprungligen tvångsregel. Enligtvar en
föregångarna till nuvarande kap.7 förelåg4 § avgångsskyldighet om en
tjänsteman på grund olycksfall i tjänsten, sjukdom, vanförhet ellerav
lyte för framtiden oförmögen tillfredsställandepå skötasätt sinatt ettvar
tjänst. Fann därvid den myndighet prövade frågan tjänstemannenssom om
rätt till pension det kunde tjånstemannen kunde tjänstgöraatt iantas att en

befattning, till vilken han hade förflyttningsskyldighet, skulle fråganarman
tvångsvis förflyttning prövas särskilt jfr 6 § 2 andrat.ex.om mom.

stycket 1947 allmännaårs tjånstepensionsreglemente 1947416. detOm
gällde föregångaren till nuvarande 7 kap. 5 § LOA, skulle sådanen
prövning inte göras.

överväganden

Det har regeln i 7 kap. 6 inte§ LOA i praktikensagts att leder tillovan
arbetstagare omplaceras till andraatt myndigheter. Detta är inte så

förvånande, eftersom sjukpensionering brukar föregås omfattandeen av
omplaceringsförsök hos den arbetsgivaren för hitta något arbeteattegna

är till arbetstagarens förmåga.anpassatsom
i det lägetAtt hitta arbete hos arbetsgivare med alltett vad deten annan

innebär byte miljö, arbetsplats och arbetskamrater i dessaär fallav av en
i det närmaste omöjlig uppgift både för arbetsgivare och arbetstagare.

Till bilden hör dessutom det inte längre finns någon organisationatt
med övergripande för omplaceringar och det inte finns någonattansvar
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skyldighet för myndighet och anställaatt ta arbetstagareemoten en som
skall omplaceras enligt kap.7 6 § LOA.

Vi denna bakgrundmot särskilt föreskrivenatt omplacerings-anser en
skyldighet i sjukpensionsfallen inte skall föras över till den lagen.nya

Med den anpassning vi har gjort till vad råder på arbetsmarknadensom
i följer försäkringskassanstort göratt allmän bedömningen mer av
arbetsfömiågan Ävenmed avseende helapå arbetsmarknaden. dettaom
inte formellt innefattar skyldighet ñr arbetsgivaren, tillgodoseren
försäkringskassans utredning arbetstagarens intresse arbeteatt ettav

är bättre till arbetstagarens förutsättningar.anpassatsom Som vi detser
blir arbetstagarens möjligheter få arbeteatt inteett sämreanpassat 7om
kap. 6 § LOA slopas.

Det skulle kunna tänkas arbetstagarnas rätt tillatt efterskydd för
sjukdom och dödsfall enligt den nämnda statliga pensionsplanenovan
påverkas slopande 7 kap. 6 §ett LOA. Om förslagvåraav genomförs,av
kan detta få flera konsekvenser för pensionsplanen. Vi går naturligtvis inte
in på hur pensionsplanen eller andra avtal kan komma ändras till följdatt

våra förslag.av
När det däremot gäller de fullmaktsanställda, föreslår vi att en

motsvarande förflyttningregel skall finnas i den lag vi föreslår försom
dem. Bakgrunden är förordar dagensatt sjukpensioneringssystematt
med bl.a. tvångsvisa läkarundersökningar skall finnas kvar för denna
kategori och förflyttningsregelnatt år naturlig beståndsdel i det systemeten
se specialmotiveringen till 5 förslaget§ till fullmaktsanställningslag.

6.3.3.5 Förflyttning

Vårt förslag Regeln förflyttningsskyldighet för militärer medom an-
ställning tills vidare bör övergångsvis.endast gälla Reglerna om
förflyttningsskyldighet för fullmaktshavare och anställda hos säker-
hetspolisen förs över till lagen fullmaktsanstållning respektiveom
polislagen. ii

Enligt kap.7 8 § LOA föreligger förflyttningsskyldighet för demen som
är anställda med fullmakt, tillsvidareanställda arbetstagare med militär
anställning och arbetstagare är anställda vid rikspolisstyrelsen försom

attarbete i polisverksamhet för förebygga och avslöja brott landetsmot
säkerhet Säkerhetspolisen. Förflyttningsskyldigheten innebär dessaatt
arbetstagare på grund sitt anställningsavtal är skyldiga frånavgåav att
anställningen och i stället ingå avtalett anställning. Denom en annan

anställningen kan gälla med arbetsgivaresenare en annan motpart.som
Om den anställningen finns hos myndighet inomsenare etten annat

verksamhetsområde än den första, får förflyttning ske endast arbets-om
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till sinmed hänsyni allt falleller arbetstagarenlikartadeuppgifterna är
arbetsuppgifterna.förlämpadutbildning är

medanställningtillendast skefidlmaktsanställda fårFörflyttning enav
såledesyrkesofficer fårfullmaktsanställdanställningsfonn. Ensamma

fullmaktsanställning.förflyttas tillenbart annanen
förflyttasanställning fårmilitärmedtillsvidareanställd arbetstagareEn

regeringenföreskrifterenligt de närmaremilitär tjänsttill somen annan
tidunder denutnyttjatsi fallhar inte någotmöjlighetmeddelar. Denna

gjorde under vårenCivildepartementeti enkätundersöktes somensom
1985.medfrån och årnämligen1991,

gällerförsvarsväsendetinomförflyttningsskyldighet§ AFI 34 attanges
fullmakts-tillbeteckningenmedtjänstförflyttning frånvidbara r enen

förflyttnings-Bildenellerbeteckningenmedtill tjänsttjänst eller avr.pen
utnyttjathävd harmyndighetermilitärakompletterasinstitutet att enavav

kommenderingellertjänstgöring åbeordradmöjlighet till k. ortannans.
personal.försvarsmaktens198350förordningenenligt 23 § om

får enbartpolismansäkerhetspolisen och ärarbetstagare inomEn som
meddelatRegeringen harpolis.anställningförflyttas till somannanen

föreskrifterförflyttningsskyldighet. Dessasärskildaför dennaföreskrifter
inte här.och redovisassekretessomfattas av

tillförflyttasenbart5 RFenligt kap. §får 11ordinarie domareEn en
ordinarie domare måsteförflyttningdomaranställning. Enjämställd av en

påkallad.organisatorisktvara
chefer förförflyttningLOAi kap. 10 §särskilda reglerna 7De avom

under 6.4.1.redovisasförvaltningsmyndigheter
underarbetsskyldighetssynpunktfrånFörflyttningsinstitutetpresenteras

6.3.1.

överväganden

1800-talets och detdelinfördesinstitutFörflyttning är ett avsom ensom
arbets-reglerade statligaochprägladeoffentligrättsligt1900-taletstidiga

regelsys-beståndsdel i detarbetsgivarvänligingickmarknad. Det som en
statligadär detoavsättligheten. Ibenämndes systemett an-tem som

förflyttningsin-avtal, ärgrundatheltställningsförhållandet ses som
allmänna arbetsrättenstill denochfrämmande svårtstitutet att anpassa

inte nöd-regler ärsärskildaocksåUtgångspunkten ärregler. att som
rättssäkerhetellerstyrning, insyndemokratiskmed hänsyn tillvändiga

slopas.skall
omfattningarbetsskyldighetensavsnitt kan6.3.1framgåttharSom av

ålägger arbetstagareFörfattningsregleravtal. attibestämmas som
kap. 10 § RFgrunddock på 11förflyttning måstesigunderkasta gesav

ñrordnings-följerförflyttningsskyldighet t.ex.lagforrn. En enavsom
gällandeintedärför görasi lag kanstöd motföreskrift saknar ensom

vilja.arbetstagares
förflyttning alltjämtsigunderkastaskyldighetgenerellVi attattanser en
Bakgrunden ärfullmakt.anställda med attdem ärförskall gälla som

arbetsbrist.grundpåkan sägasanställningsavtal intedessas t.ex. avupp,
förvalt-nödvändig fördärförförflyttningsskyldighet är attregelEn om
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ningsorganisationen skall kurma utvecklas förenligtpå det sätt är bästsom
med samhällets behov. regel förflyttningsskyldighet föreslås därförEn om

fullmaktsanställning vii den lag föreslår.om som
Förflyttningsskyldighetför arbetstagare med militär anställning infördes

det militära avlöningsreglementet 1939275 och har därefter i sakgenom
förts i lagstiftning.över denna förflyttningsskyldighet reglerasAttsenare
offentligrättsligt har motiverats med den speciella verksamhet bedrivssom
inom försvaret l97576105 bil. omprövningprop. 2 221. Om någons.

regelns berättigande gjorts vidhar något de tillfällen då den har förtsav av
till lagar, detta ingentingöver âr framgår motivuttalan-någranya som av

den.
Riksdagen junihar den 1992 fattat försvarspolitiskt beslut4 prop.ett

1991922102, FöU rskr. Enligt detta skall bl.a.12, 337. endaen
försvarsmyndighet bildas den juli de olika myndigheterna1 1994 inomav
försvarets område. De anställs i den myndigheten kommer haattsom en
arbetsgivare med vidsträckt verksamhetsområde. Anställningsavtalen bör
träffas den bakgrunden. Vi från ingen särskild förflyttnings-utgårmot att
skyldighet för yrkesofñcerareandra de anställda med fullmaktän ärsom
kommer behövas, den organisationen fungerarnär fullt Iatt ut.nya av-
vaktan på detta finns det skål övergångsvis behålla den särskildaatt
förflyttningsskyldigheten för arbetstagare med militär anställning tills
vidare. Vi föreslår därför övergångsbestämmelse denna innebörd.en av

När det gäller anställda säkerhetspolisen,inom har särskild för-en
flyttningsskyldighet införts år 1989.

Visserligen skulle kunna hävda institutet försättande i dis-attman
ponibilitet borde täcka dessa fall. Nuvarande förflyttningsskyldighet har
dock vidare tillämpning försättande i disponibilitet.än Mot bakgrunden

de mycket särpräglade förhållanden råder inom Säkerhetspolisenav som
och de mycket höga krav kunnamåste ställas de anställda,påsom anser
vi särregleringen alltjämt motiverad.äratt

polislagenI finns särskilda1984387 bestämmelser bl.a. verksam-om
heten vid rikspolisstyrelsen. Eftersom det här sig utprägladrör om en
specialregel för litet och avgränsat område inom statsförvaltningen,ett

vi regeln bör föras tillöver den lagen.attanser

6.3.3.6 Förening anställningarav

förslag Bestämmelsen kap.Várt i 7 anställningen13 § LOA attom
upphör arbetstagaren får statlig anställning slopas, ef-om en annan

gällerförhållande ingen lagbestämmelsetersom ävensamma om
finns. De särskilda reglerna till tjänstledigheträtt för full-om

imaktshavare slopas.
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Enligt kap. gäller följande Erhåller arbetstagare7 13 § LOA en en annan
statlig anställning, upphör den första anställningen särskild åtgärd,utan om
inte följer föreskrifter k. förening tjänster.annat av om s. av

återfinns detDessa föreskrifter i AF gäller arbetstagare ärnär som
fullmaktanställda med och i kollektivavtal det gäller övriga arbets-när

Regeringen får bestämma den första anställningen i sådanttagare. att ett
fall skall bestå, det finns särskilda skäl.om

kollektivavtal åsyftas avtalet 1988-05-06 tjänstetyper ochDet ärsom om
tjänsteförening, godkänt regeringen den maj Cirk.19 1988 SAV 1988av

delar avtalet faller inom området för kap.A 23. De 7 13 § LOAav som
reglerar enbart i vilka fall arbetstagare skall få tjänstledigt för haatt en

anställning.annan
föregångaren till kap. farms bemyndigande förI 7 13 § LOA ett

föreskrifterregeringen meddela anställnings upphörande vidatt om
otillåten tjänsteförening. införandet anförde föredragandeVid LOAav

fråganstatsråd själva upphörandet borde regleras i den lagen.att om nya
Samtidigt betonade frågan tjänsteförening,han hela dvs. rättenatt attom
ha flera anställningar fortsättningsvis kunde iregleras kollektivavtal
prop. 197576105 bil. 2 222.s.

fullmaktshavamas till tjänstledighet regleras offentligrättsligtAtt rätt
följer frågan huruvida fullmakt skall användas anställnings-attav om som
form regleras offentligrättsligt.

överväganden

På arbetsmarknaden i övrigt finns inga lagregler dessa fall. Omom en
arbetstagare får anställning, han normalt sitt löpandesägeren ny upp
anställningsavtal.

grund regeln iPå 7 kap. 13 LOA behöver den statligt anställda§av
arbetstagaren inte skriftligen anställningsavtalet, han kansäga utanupp
formlöst meddela arbetsgivaren han har fått anställning ochatt atten ny
han därför kommer lämna den pågående anställningen.att

förslag genomförs,Om våra under 6.3.3.2 kommer muntligäven en
direktuppsägning anställningsavtalet ligga till grund för anställ-att attav

ningen upphör.
Regeln i 7 kap. skulle då, den behölls, kunna medföra13 § LOA om

statlig anställning upphöra grund otillåten tjänste-ansågs påatt en av
förening när arbetstagare efter muntlig uppsägning påbörjadeen en arman
statlig anställning, den upphöra på grund uppsägningansågs närattmen av

arbetstagare på sätt påbörjade icke-statlig anställning.en samma en
arbetstagareOm inte anställningsavtalet helt enkeltsäger utanen upp

tillträder den anställningen och uteblir från det första arbetet, harnya ar-
betsgivaren i princip betrakta första anställningenrätt den upplöst.att som
Detta gäller på arbetsmarknaden i och kommer förslagvårastort om-
under följs gälla den statliga arbetsmarknaden.6.3.3.2 även påatt-

Om regeln i kap. behålls, kan anställningsförhållandet7 13 § anses
i enlighet princip, arbetstagaren får icke-upphöra med denna om en ny

statlig anställning. Om däremot arbetstagaren får statlig anställningen ny
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inte går förena denmed första anställningen,att anställnings-som anses
förhållandet upphöra på grund otillåten tjänsteförening.av

Vi denna bakgrund regeln i kap.mot 7 13 § LOA har funk-attanser en
tion fylla i där uppsägningaratt ett måste skriftligasystem för attvara vara
giltiga. I sådant är regeln hjälpmedelett ñr bådesystem arbetsgivareett
och arbetstagare. Men med slopande skriftlighetsregeln blirett regelnav
däremot svårförklarlig och svårtillämpad särregel. Vi därför ingeten ser
behov behålla den på den grundenatt den skulle underlättaattav
förfarandet vid upphörande anställningsavtal.av

Regeln i kap.7 fyllde13 § viktig funktion i tjänste- och vikariatssys-en
detta förr uppbyggt itemet statsförvaltningen. behövdesDåsom var en

regel gjorde det möjligt enkelt och obyråkratisktatt avslutasom an-
ställningsförhållandet, arbetstagaren gick utanför vad tillät.systemetom

framgårSom avsnitt 6.3.1 detär möjligt lägga arbetetattav numera upp
i myndighet så något tjänste- och vikariatssystematt den äldreen typenav
inte behövs. Vi därför inte heller detta skäl talar föratt bibe-anser ett
hållande regeln i 7 kap. 13 § LOA.av

Frågan är då regeln i 7 kap. 13 § har någon betydelse för arbets-om
rätt få tjänstledigt.tagarnas att

Om arbetstagaren vill den första anställningen skallatt bestå och den
andra anställningen sådanär den förhindrar arbetstagaren frånatt påatt ett
tillfredsställande sätt utöva den första anställningen, är arbetstagaren
hänvisad till försöka komma överensatt med arbetsgivaren. En sådan
överenskommelse innebär ofta arbetstagaren får tjänstledigt frånatt den
första anställningen.

Förutsättningarna för han skall få tjänstledigt framgåratt normalt av
kollektivavtal. För statliga anställningsförhållanden regleras rätten till
tjänsledighet det nämnda kollektivavtalet förening tjänster.av ovan om av
Detta kollektivavtal gäller regeln i kap.7oavsett 13 § LOA står kvarom
eller

fullmaktshavareFör regleras rätten till tjänstledighet i 29 31 §§ AF.a-
Arbetstagamas tillrätt tjänstledighet enligt dessa regler gäller oavsett om
reglen i kap.7 13 § LOA finns.

Parterna i anställningsavtalet kan självfallet komma överens tjänst-om
ledighet även i andra fall. Detta gäller även inom statliga anställningsför-
hållanden och regeln i 7 kap. 13 finns.oavsett § På det statligaom
området uttrycks detta i 10 § tjänstledighetsförordningen 1984111.a

Att anställningen upphör då arbetstagaren ha fått tjänstledigtutan att
tillträder anställning innebär inte arbetstagaren skiljs frånatten annan
anställningen någon åtgärd från arbetsgivarens sida jfrgenom prop.
197576105 bil. 2 251. Anställningens upphörande följer härs. av
arbetsrättens allmänna grunder och behöver inte på grund kap.11 10 §av
RF regleras i lag. Detta bestyrks det rättsområde omfattasattav som av
regeln i kap.7 13 § är kollektivavtalsreglerat.

Naturligtvis går det finna fall då regelatt anställningenatten om
upphör vid otillåten tjänsteförening för arbetsgivaren är enklare hanteraatt
än de allmänna regler gäller på arbetsmarknaden i övrigt. Samtidigtsom
finns det många andra fall när regel skapar problem, det.ex.samma



199260174 SOU

skillnader beror arbetstagaren till statlig eller icke-på gårsom en enom
anställning.statlig

blir, bakgrund förslag i Övrigt, regelSlutsatsen våramot attav en om
anställningens upphörande grund arbetstagaren fårpå attav en annan
anställning inte behövs. Vi föreslår därför den inte skall föras tillöveratt
den lagen.nya

Vi vill för tydlighetens skull påminna slopande kap.7 13 §att ettom av
LOA skulle medföra regeln i skadeståndsskyldighet38 § LAS påatt om

inte iakttar uppsägningstidengrund arbetstagare i princip blirattav
statliga anställningsförhållanden.tillämplig

Särskilt fullmaktsanställningom

Vi i avsnittredogör 6.5.4 för vår anställningsfonnen fullmakt.syn
till tjänstledighet för upprätthålla statlig anställningRätten att en annan

för fullmaktshavamas del reglerad iär 29 31 §§ AF. Dessa regler ära-
från det gamla tjänste- och vikariatssystem förr rådde iresten som

statsförvaltningen jfr avsnitt Huvudregeln här alltjämt6.3.1. är att
arbetstagaren får tjänstledig från den anställning bästvara som ger
anställningsskydd för upprätthålla den anställning högst lön.att som ger

inte dessa regler farms, skulleOm regler gälla för dem ärsamma som
anställda med fullmakt för övriga anställda. till tjänstledighetRättensom
skulle följa lag, det enskilda anställningsavtalet, kollektivavtal ellerav av
överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare på sättsamma som
har beskrivits ovan.
Vi har inte kunnat finna sakliga skäl till fullrnaktshavarenågra skallatt

ha i förhållande till andra arbetstagare särskild till tjänstledigt frånrätten
fullmaktsanställningen. anförsDe skäl till stöd för slopandeettsom ovan

regeln tjänsteförening talar sådan rätt.motav om snarare en
Vi föreslår i avsnitt 6.5.4 endast yrkesgrupper konstitu-att avsom

tionella eller andra starka intarskäl särställning skall anställas meden
fullmakt. Det särskilda skydd fullmaktsanställningen medför motiverassom
med de särskilda förhållanden råder vissa områden. finnsDetsom
däremot inga konstitutionella eller andra skäl talar för justattsom
fullmaktshavare skall ha särskild till tjänstledighet.rätten

En konsekvens de särskilda reglerna tjänstledighet kan tvärtomav om
bli syftet med fullmaktsanställningen motverkas, nämligenatt om
fullmaktsanställdas arbetsuppgifter i ökad utsträckning utförs vikarier.av
Vi föreslår därför reglerna i inte29 31 överförs till denatt a nya-
fullmaktsanställningsförordningen.

Rätten till tjänstledighet skulle i brist förordningsreglering följapå av
de beskrivitsallmänna regler harsom ovan.

En sak de arbetstagare vid tiden för införandet denår attannan som av
förlagstiftningen tjänstlediga anställning självfallet fårärnya en annan

fortsätta tjänstlediga för den anställningen särskildatt utanvara senare
prövning. införsVi föreslår övergångsregel denna innebörd tillatt en av
den fullmaktsförordningen.nya
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6.3.4 Partiell tjänstebefrielse, utövande tjänst,av annan
försättande tjänstgöring försättande i dispo-samtur
nibilitet

Várt förslag Reglerna partiell tjänstebefrielse och utövandeom av
tjänst förs inte till den lagstiftningen.över Regelnannan nya om

försättande i disponibilitet förs över till den lagen, och reglernya om
förfarandet in lagen.i den uttryckligNågon lagregeltas nya om
försättande tjänst föreslås inte. Inte heller i övrigt föreslår viur

särskildnågon regel arbetsgivaren rätt avstänga arbets-attsom ger
reglerna avstängning i LAS fârtagare, tillräckliga.utan om anses

6.3.4.1 Partiell tjänstebefrielse

I direktiven sägs vi närmare skall fråganöverväga föreskriften iatt om
anställningsförordningen partiell tjänstebefrielse borde lagfonn.om ges
Direktivförfattaren anför i det nomiala fallet partiell tjånstebefrielseatt av
varje tvång saknas erinrar citat verkslednings-moment ettav men om ur
propositionen prop. 19868799 141s.

Det kan till sist för fullständighetens skull också anmärkas det iatt
sällsynta undantagsfall med bakgrund i allvarliga problem har inträffat

regeringen tillfälligt ställt verkschef sidan.åtatt Formellt kan dettaen
ske med stöd föreskrifterna s.k. partiell tjänstebefrielse i 19 §av om a
anställningsförordningen. Enligt dessa föreskrifter får myndigheten
ensidigt besluta helt eller delvis befria tjänsteman från hansatt en
ordinarie tjänstegöromâl under viss tid. Föreskrifterna kan ien ses
ljuset uppfattningen arbetsgivare inte är skyldig hållaatt attav en en
arbetstagare med arbetsuppgifter.

19 § AF har följande lydelsea

Om det är nödvändigt för arbetstagare skall kunna handläggaatt etten
visst ärende eller viss ärenden eller fullgöra något annaten grupp av
särskilt åliggande i tjänsten, får myndigheten, inte regeringenom
föreskriver något helt eller delvis befria honom från övrigaannat,
tjänstegöromál under viss tid.en

Ett beslut partiell tjänstebefrielse fâr inte överklagas 40 § AF.om
Regeln i 19 infördes§ AF där förordning 1985916. Dess-a genom

förinnan återfanns den i 21 första§ stycket inrättandekungörelsen
1965915. ingenAtt ändring i sak åsyftades med överföringen framgår

regeringens förordningsmotiv 19859.av
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21 § första stycket inrättandektmgörelsen återfarms tidigare i samma
lydelse i 8 § första stycket allmänna avlöningsreglemente1 statensmom.
1948436. Dit hade bestämmelsen ändring i sak avsågs prop.utan att
1948225 överförts från Kungl. Majtzs avlöningsre-64 17 § 2s. mom.
glemente vilket lagrum hade19398, följande lydelse

tjänsteman för handläggning visstHar ärende eller vissav grupp av
frågor inom verket eljest för fullgörandeeller särskilt åliggande iav
tjänsten erhållit befrielse helt eller delvis från övriga honom åliggande
tjänstegöromål, skall han för den tid, sådan befrielse åtnjutavarar,
oavkortad lön.

Bakgrunden till detta stadgande riksdagens revisorer år 1929attvar
hade lagt fram utredning befattningshavares befrielse från delen om aven
tjänstgöringen ersättning vikarieroch till i samband härmed. Revisorerna
kritiserade myndigheternas och verkens praxis varierade detatt attsamt
förekom myndigheter verkoch kringgick reglerna inrättandeatt avom
tjänster befria tjänsteman från vissa arbetsuppgifter och låtaattgenom en

vikarie sköta dessa. Bestämmelsens syfte enbart reglera huratten var
lönen skulle beräknas för befattningshavaren och för vikarien och att
hindra myndigheterna ökade utgifter 158.SOU 193748att statens s.

framgårSom direktiven och särskilt det citerade stycket harav ovan- -
den ursprungliga innebörden regeln partiell tjänstebefrielse kommitav om

förskjutas arbetstagareså har kunna tvingas underkastaatt att ansetts atten
sig partiell tjänstebefrielse. ocksåSom antyds i direktiven det tveksamtär

denna förskjutning grundlagsenlig. Kritik följaktligenär har riktats motom
den tvângsvisa partiella tjänsebefrielsen jfr Ekström, Skiljande från statlig
tjänst, 45 ff, iPetrén SvJT 1975 ff. och10 Wennergren, I statenss. s.
tjänst, femte upplagan, 133.s.

Tvângsvis partiell tjånstebefrielse har i fall.prövats några
I AD 1983 105 åberopade regeringen dåvarande inrättande-21 §nr

kungörelsen förgrund frånta expeditionschefrättschef, iB,att ettsom en
departement dennes arbetsuppgifter och tilldela denne arbetsuppgifter.nya
Arbetsdomstolen, kom fram till beslutet saknade rättslig grund,attsom
kommenterade inte påståendet regeln partiell tjånstebefrielse skulleatt om

tilllämplig. tingsrättensI dom, vilken hade överklagats till arbets-vara
domstolen, anfördes följandebl.a.

För Bzs arbetsrättsliga ställning har således regeringsbeslutet varit av
ingripandeså det inte kan betraktas enbart arbets-natur att ettsom

ledningsbeslut enligt analogi med inrättandekungörelsen. för21 § -B har
övrigt på övertygande klargjort inrättandekungörelsensättett att
tillkommit budgettekniska skäl här inte kan avgörande.av som anses

Frågan har gymnasielärare,även prövats JO. En hade sinmotav
vilja meddelats partiell tjänstebefrielse. JO uttalade i beslut den 26
november 1985 bl.a. följandeDnr 2379-1983
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Mot bakgrund det anförda kommer jag själv till slutsatsenav 21 §att
inrättandekungörelsen inte kan åberopas grund för att motsom en
tjänstemans vilja förändra dennes arbetsuppgifter och förhållanden i
övrigt på sådant sätt denneett i realiteten fåratt anställning änen annan
den han tidigare haft.

6.3.4.2 Utövande tjänstav mman

Regeln utövande tjänst i 18 § AF har följandeom lydelseav annan

Den har lönetjänst är skyldig i ställetsom utövaen att statligen annan
lönetjänst hos myndighet eller inrättning inom verksamhets-en samma
område. En deltidsanställd arbetstagare är inte skyldig tjänstgöra iatt
större omfattning än han är skyldig göra i sin tjänst.attsom egen

En arbetstagare dockär inte skyldig under längre tidatt än samman-
lagt månadertre kalenderår utöva högre tjänstav samma utomen

när aspirant på lönetjänst förordnasen utöva nämnda tjänst,en att-
när den innehar tjänst i befordringsgång ellersom lönegång för-en-

ordnas utöva tjänstatt med likartade arbetsuppgifter i högsten samma
lönegrad den högsta tjänsten i befordringsgångensom respektive
lönegången.

Första och andra styckena gäller inte ordinarie domare.

Enligt 19 § AF är dessutom arbetstagare är försatt i disponi-en som
bilitet skyldig utöva statlig tjänstatt i den mån detta beslutas regeringenav
eller myndighet regeringen bestämmer.som

Före LOAs tillkomst fanns motsvarighet till 18 § AF i 18 § StjSten
och till 19 § AF i 19 § StjSt. Frågan utövande tjänstom av annan
reglerades dessutomi 11 § 1 StjL.st.

Arbetsrättskommittén diskuterade i sitt betänkande Demokrati på
arbetsplatsen någon särskild regel statstjänstemännensom skyldighetom

utövaatt statlig tjänst verkligen nödvändig.annan Arbetsrättskommit-var
tén ansåg frågan kunde hänförasatt till det avtalsfria området, dvs. den
hörde inte till de regler enligt regeringsformen måste lagformsom ges men
anförde dettatrots

Avskaffas bestämmelsen kan -i avsaknad avtal reglerar sakenav som -rättsläget i viss mån oklart när det gällersynas avgöra hur långtatt
utövningsskyldigheten skall sträcka sig vid tillämpning deanses av
principer gjort sig gällande denpå privatasom arbetsmarknaden jfr
återigen AD 192929. Skäl kan emellertid anföras för skyldighetenatt
i varje fall har det innehåll redovisas i 18-19 §§ StjSt. I och för sigsom

därför dessa paragrafer inte behövasynes avskaffas emedan första och
tredje styckena i 11 § StjL utgår. Emellertid måste observeras 18-att
19 §§ StjSt inte får funktion än spegla det rättslägeattannan gällersom
så länge uttryckligt avtal inte träffats vägran åtlyda korrektatt ett
utÖvnings-beslut blir teoretiskt avtalsbrottsett ochett brottett mot
StjSt. SOU 19751 653.s.
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105197576härtillanslutit sig prop.hastatsrådetFöredragande synes
bil. 218.s.

åberopandeunderarbetsgivarenhar112,rättsfall, AD 1982I avett nr
omplaceratPostverkettjänsteordningen förallmännaoch denAF18 § en

lokalpost-ordinarieförordnaddenna,så extraarbetstagare att somvarsom
lokalpost-tillfälligplacerades pålokalpostkontor,vidmästare ett en

beslutetyrkadeArbetstagarenpostkontor. attvid attmästartjänst ett annat
ogiltigförklaras.skullehenneomplacera

klargjorthaefterArbetsdomstolen,förklarade attdomskälen attI
intefastslaget honville fåhonfick förstås såtalan attarbetstagarens att

hellerbeslutet inteochtillfälliga tjänstendenuppehållaskyldig attattvar
postverket,anställd vidför hennerättsverkan atthadei övrigt någon som
gällande ävenobestridligt kunde görastjänstskyldigheten utövaatt annan

personligen.till arbetstagarenhänförligtåtgärdenmotivet till äri fall när
uttalade vidareArbetsdomstolen

tjänstskyldighet utövatjänstemansmed fråganlinje attI att annanom
därmedrättslägetomrâdet ochavtalsfriatill dethänförligtär attnumera

arbetsmarknadenförhärskande påeljest ärpräglas det synsätt somav
beslutmyndighetensmeningarbetsdomstolens attligger enligt att om

arbetsled-betraktastjänststatstj utöva ettålägga änsteman att somannan
frittfatta efteri principarbetsgivarenkansådant beslutningsbeslut. Ett

dom-Enligti rättslig väg.normalt inte överprövasbeslutet kanval och
myndighetsbetraktaavgörande skälingamening föreliggerstolens att

tjänst på någotutövastatstjänstemanskyldighet förbeslut att annanom
arbetsledningsbeslut.andraprincipiellt sätt änannat

tjänstgöringFörsättande6.3.4.3 ur

avtalhuvudregelnoch ärtvingande,iavstängning LOA är attReglerna om
förfinnasdetträffas.inte får Däremoti strid dem ett utrymmemot anses

anställdstatligtförhindratillfälligtarbetsgivarenoffentlige attden att en
försättandes.k.anställningenföljer medarbetsuppgifterdeutöva ursom -

i och förkandettatjänstgöring. Inomförsättandetjänst eller utrymmeur
6grundträffas. Påtjänstgöringförsättandeavtalsig p.avurom

intekollektivavtalkan, längetill såövergångsbestämmelsema LOA
omrâde.dettaföreskrifter meddelasträffats,

tjänstgöringen snävtärförsättandeförEnighet råder att utrymmet urom
arbetstagareifråga försättaenbart kommabegränsad. fårDet att uren

beslutet måstekortvarigt, ochtillfälligt ochförsättandet ärtjänstgöring om
fårsituation. Mannödliknandehastigt uppkommensprunget ur envara

avstängnings-reglerasuttömmandeområdeinte komma in det avsom
undantagsregelnhöravgränsningardessa snävareglerna. Med om

bestämmelsergrundläggandetill detjänstgöring inteförsättande omur
skallregeringsformenenligtställningrättsligastatstjänstemännens gessom

lagfomi.
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Att försättande tjänstgöring inte kanett längrepågå denän nödlik-ur
nande situationen framgår flera rättsfall AD 1983 179, ADvarar av nr
1985 75 och AD 1988 87; jfr 108 ämbetsberättelse 1972 och423nr nr s.

beslutJKzs den januari19 1984, Dnr 1407-83-21. Det överhuvudtagetär
svårt tänka sig försättande tjänstgöringatt kanatt ett än någraur vara mer
dagar.

Det ligger i sakens inga norrnalfall försättandenatur att tjänst-av ur
göring kan beskrivas, tillnära hands ligger situationen då arbets-men en

uppträder berusad arbetsplatsen.tagare på
Regeln försättande tjänstgöring härleds arbetsgivarensom ur ur

arbetsledningsrätt, den hämtar dessutom näring allmänna rätts-men ur
grundsatser nöd. Den är inget avtalats eller föreskrivits i ochannatom om
för sig tillämplig även andrapå anställningsförhållanden än statliga.

6.3.4.4 Försättande i disponibilitet

Enligt kap.7 7 § LOA får arbetstagare vid polisväsendet, utrikes-en
förvaltningen eller försvarsmakten försättas i disponibilitet, det är nöd-om
vändigt hänsyn till rikets bästa. Beslutet försättande i disponibilitetav om
fattas regeringen enligt 15 kap. §1 LOA.av

Syftet med bestämmelsen framförär allt skydda dessa frånatt
säkerhetssynpunkt särskilt ömtåliga förvaltningsgrenar från opålitliga eller
eljest olämpliga arbetstagare.

Ett försättande i disponibilitet kan liknas vid skiljande från be-ett
fattningen inte från anställningen jfr avsnitt 6.3.1 på så sättmen att
arbetstagaren skiljs från sin plats i organisationen eller sin befattning utan

gå miste viss lön och med bibehållenatt eller utsträckt arbetsskyldig-om
het.

Utmärkande för försättande i disponibilitetett är det inte utlöseratt
exempelvis uppsägningstider; förfarandet kan i jämförelse med t.ex. en
uppsägning verka obyråkratiskt.

Ett beslut försättande i disponibilitet kan i princip prövasom numera av
AD 17 kap. 1 § LOA och kap.1 l 2 LRA. harAD emellertid-
aldrig prövat något sådant mål, och det oklartär hur sådan prövningen
skulle göras, särskilt bakgrund regelns karaktärmot skyddsregelav av
med viktiga statsfunktioner skyddsobjekt.som

En arbetstagare i disponibilitet är enligt 19 § AF skyldig utövaatt
statlig tjänst i den mån detta beslutas regeringen. Detta innebär attav
arbetsskyldigheten går vida utöver vad gäller för andra arbetstagare.som
I praktiken torde det inte förekomma arbetstagare i disponibilitet åläggsatt

utföra arbete.att
Regler förfarandet i 35 § AF.om ges
JO har i beslut den 4 1990, Dnrett 1440-1988, uttalat det kanattmars

komma i fråga tillämpa reglerna försättande i disponibilitetatt baraom om
åtgärden är motiverad hänsyn till starkt nationellt säkerhetsintresse.ettav

Skyldighet ochavgå träda i disponibilitet infördesatt för officerare med
kungörelsen 1942686. Det pågående kriget tvingade fram möjlighet atten
skilja dem inte uppfyllde krissituationens fysiska och psykiska kravsom
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dis-utgick formff. Löntjänsteutövningen 194274 21prop.från avs.
militära avlönings-via 3Regeln kom 3 §ponibilitetsarvode. mom.

andrasammanföras medSAARoch 14 § Breglementet 1939276 att
StjL.disponibiliteti §försättande i 33regler om

1946798med kungörelsenavgångsskyldighetinfördespolismänFör
åklagarvâsendet.avgångsstat ochinom polisbefattningshavareförom -

svenskadelar detkriget dånyligen avslutadeBakgrunden det avvar
ft.1946353 31nazismen prop.varit influeradepolisväsendet hade s.av

regeringensinte åtnjötkunde anställdautrikesförvaltningenInom som
regeringsform. När35 i 1809 årsentledigas med stöd §förtroende av

personal omfattasutrikesförvaltningensutgick komstadgandet år 1966 att
tjänstemannens avgångdet då krävdesskillnaden blevStjL;33 § attattav

till rikets bästa.påkallad med hänsynvar
gammaltutrikesförvaltningen sedaninomkompletteras detBilden attav

ellerreglerat i lagdisponibilitet inte ärförsättande ifunnitshar ett som
orubbatregeringen hyserför vilkentjänsteman,avtal. består iDet att en
behållerdisponibilitet. Arbetstagarenibegäran träderförtroende, på egen
institut,avlöningsförmäner. Dettabehålla sinakan teoretisktsin titel och

gamlaunder har mycketinte faller LOA, anor.som

överväganden6.3.4.5

regelvi utredadirektiven, skallvi har förståttSom attomenom
och denarbetsuppgifter behövsfår ifrån arbetstagarenarbetsgivaren ta om

lagform.hamåste
försätt-kap. ellerenligt 13 LOAdagens regler avstängningVarken om

beskrivs i direktiven.det syftekan användas för nåande tjänst att somur
kallas för någotförfarandeexklusiva sina områden;De påär ett som

avstängningtjänstebefrielse, till sin innebörd ärpartiellannat, t.ex. enmen
institutför dessabedömas enligt reglernaförsättande tjänst skalleller ett ur

jfr AD 1983 179.nr
Uänstebqfrielse, delar vitvångsvis partiell JOsgällerNår det upp-

saknarbeskrivs i direktiven idagtillämpning detfattning på sättatt somen
rättsligt stöd.

anställnings-inom statligasamtidigt uppenbart det ävenDet är att
sidan.arbetstagare åtbehov snabbt ställaförhållanden kan finnas att enav

försättanödsituation, arbetsgivarensig akut kandetOm rör om en
uppsägnings-sig led idet rörarbetstagaren tjänstgöring. Om ettom enur

vi imed detkan arbetsgivareneller avskedandesituation, system som
avstängningsreglernasig i LAS.övrigt föreslår, använda av

inteanställningen ärdvs. skiljande frånövriga situationer dåI ett-
avstängningsmöjlighetsärskildförestående har vi någonsvårt att attse-

tjänst-kan försättasfall då arbetstagarenskulle behövas i andra än ur
isituationertill avstängning i olikamöjligheternagöring. Vi har utrett

avsnitten 6.3.5 och 6.4.4.
institutetändringtalar förVi har inte funnit någonnågot att avsom

författnings-institut skalltjänst eller för dettaförsättande behövs attur
fråndetta, utgårinte fram förslagregleras. Vi lägger därför några utanom
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de regler har utbildats iatt rättspraxis och gäller ävensom som nu
fortsättningsvis är tillfyllest.

När det gäller skyldigheten tjänst gör vi följandeutövaatt annan
bedömningar.

Utgångspunkten för bedömningarna är beslut medföratt ett attsom en
statstjänstemans arbetsuppgifter heltän tillfälligt förändrasannat på ett
sådant sätt denne i realiteten fåratt anställning, enligtär vaden annan som

isägs avsnitt 6.3.1 bedöma på sättatt uppsägning. Ensamma som en
reglering denna fråga därförmåste enligt kap.11 10 § RF lagform.av ges

Enligt vår mening måste 18 § AF dess ordalydelse tolkastrots så att- -
skyldigheten utöva tjänst inte vidsträcktatt är på grund 18 §annan mer av
AF än vad den är på grund allmänna arbetsrättsliga regler.av

För denna tolkning talar främst de citerade uttalandenaovan som
gjordes i samband med regeln infördes i AF.att

Ett starkt stöd för vår tolkning återfinns också i rättsfallet AD 1982 nr
112, där AD uttalade det inte fanns avgörande skälatt betraktaatt
myndighets beslut skyldighet för statstjänsteman utöva tjänstattom annan
på något principiellt sätt än andra arbetsledningsbeslut.annat

Till detta kommer tolkningvår ligger i linjeatt med kap.11 10 §mer
RF än tolkning innebär skyldigheten utöva tjänstatt ären attsom annan
större på grund 18 § AF vadän skulle fallet förordnings-av som vara om
regeln inte fanns jfr avsnitt 5.1.1.

Eftersom 18 § inteAF har någon funktion än spegla detattannan
rättsläge gäller så länge uttryckligt avtal arbetsskyldighetenssom om
omfattning inte har träffats, kan den särskilda regleringen skyldighetenav

utöva tjänst utgå författningstexten.att Vi föreslår följaktligenannan ur att
18 inte§ AF skall föras tillöver den förordningen.nya

Samma skäl talar för regeln i 19 § AF inte försatt över till den nya
lagstiftningen. Till det kommer regeln inte tillämpas i praktikenatt och att
vi inte det skulle finnas något behovatt den.ser av

När det gäller försättande disponibilitet,i vi det ävenattanser
fortsättningsvis finns behov snabbtett ställa arbetstagare iatt utrikesför-av
valtningen, försvarsmakten och polisväsendet sidan. Vi föreslår därför

7 kap. Även7 LOA§att ändring överförs till denutan lagen.nya
arbetstagare är anställda med fullmakt kan försättas i disponibilitet.som
Vi inga skäl till ändring på den punkten, och föreslår därförser att en
regel, hänvisar till regeln försättande i disponibiliteti vårt förslagsom om
till LOA, införs i den lagen fullmaktsanställning.ny nya om

Liksom JO vi det kan komma i fråga tillämpaatt reglernaanser att om
försättande i disponibilitet bara åtgärden är motiverad hänsyn till ettom av
starkt nationellt säkerhetsintresse. Vi vidare det inte får kommaattanser
ifråga använda försättande i disponibilitetatt i fall då de uppkomna
problemen lika väl kan lösas med uppsägning eller förtids-t.ex. en en
pension.

Mot bakgrund regelns särskilda karaktär vi det självklartärav attanser
dels reglerna i 11 14 §§ MBL inteatt är avsedda tillämpas när detatt-
gäller beslut försättande i disponibilitet,ett dels försättande iom att ett
disponibilitet gäller omedelbart. Som vi det är det just dettaser -



SOU 199260182

fomiregler utmärker institutet för-snabbheten och frånvaron av som-
inte haroch motiverar regeln finns. dettasättande i disponibilitet Attatt

alltidinstitutetklart uttryck i lagtexten beror säkerligen påkommit till att
ellervid tiden för statstjänstemannalagenshar levt sitt liv och deteget

förhandlingssystem.ifråga infoga regeln iinförande inte komLOAs att ett
till klart uttryckskull föreslår vi dessa principer kommerFör tydlighets att

i lagtexten.
förstillämpningsföreskriftema i 35 AF inteVi föreslår slutligen §att

försättande itill lagstiftningen. Skälet för förslag äröver den vårt attnya
undantagsfall ochtillämpas i bl.a. utprägladedisponibilitet är attavsett att

lämpligt medregeringen kunna bereda ärendena det sätt ärbör på som
regler.hänsyn bl.a. till FLs

lagreglera-överväganden enbart detTill sist erinrar vi våratt avserom
vid sidandisponibilitetsinstitutet. hindrarde tvångsvisa Inget att avman

förutrikesförvaltningen bibehåller möjlighetregler inomLOAs en
disponibilitet inslagfrivilligt träda i tvång.arbetstagare utanatt av

Avgångsskyldighet, avstängning och läkarunder-6.3.5
sjukdomsökning pâ grund av

omvavgångsskyldighet, tvångvisVárt förslag Inga särskilda regler
förs in iavstängning grund sjukdomläkarundersökning eller på av

anställda med fullmakt behövs dockden LOA. För dem ärnya som
sådana regler fortsättningsvis. Det nuvarande regelkomplexetäven

därför oförändrat till fullmaktsanställningslagen.förs över

6.3.5.1 Rehabilitering i arbetslivet

januari regler rehabiliteringjuli och den 1992 träddeDen 1 1991 1 nya om
199091i arbetslivet rskr. och 141prop. 199091 140, AU 22, 302 prop.

i kraft. Förändringarna beröroch SfU och rskr. 303 och 372181, 16 18,
försäkring Hänvisningama nedanbl.a. lagen allmän AFL.1962381 om

rehabiliterings-i förekommande fall AFL i dess lydelse. Iavser nya
reformen ingår ändringar i arbetsmiljölagen 19771160. Dessaäven

rehabiliteringfinnas organisation för påbygger på det skallatt en
arbetsplatsen.

statliga området skall bedrivas påRehabiliteringsverksamheten det
arbetsmarknadssektorer. Någravillkor gäller för övrigasamma som

Rehabiliterings-särregler alltså inte för den statliga arbetsmarknaden.ges
förordningen därför fr.o.m. den januari SFS 1991har slopats 19921

möjligheterreglerna statsanställda tillgång till1746. De sammanya ger
jfroch andra arbetstagare l9909lzl4l 39;prop. s. prop.resurser som

1990912100 bil. 15 38.s.
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ökandebryta utvecklingövergripande syfteReformens är motatt en
bl.a.arbetslivet. reglerna kommeroch utslagning från Deohälsa attnya

skall signyckelroll. Denna ägnaföretagshälsovårdeninnebära att ges en
och delta i rehabilite-signaler arbetsplatsernatidiga påfångaåt att upp

förut-arbetet till arbetstagarensi arbetetringsverksamheten och att anpassa
sättningar.

anställdes rehabi-klart för denArbetsgivaren åläggs attett ansvar
arbetslivsinriktade rehabiliterings-förliteringsbehov klarläggs och att

rehabi-den försäkradesArbetsgivarens utredningåtgärder vidtas. av
skallgenomförande rehabiliteringenplanering ochliteringsbehov samt av

de upplysningarskall lämnaske i samråd med arbetstagaren. Denne som
förmåga aktivt deltarehabiliteringsutredningen och efter bästabehövs för

frivillig medverkan från arbets-Eni rehabiliteringen 22 kap. 4 § AFL.
förutsättning för rehabiliteringen.sida ärtagarens en

rehabiliterings-den försäkrade tillUnder rehabiliteringen har rätt
sjukpenning. Ersättningen kan drasförmånligersättning, är änsom mer

kap. §inte deltar i rehabiliteringsutredningen 22 16in, den försäkradeom
arbetstagaren.också den enskildedetta sätt läggs påAFL. På ett ansvar

de insatserskall samordna och tillsynFörsäkringskassan utöva över
tillinitiativbehövs för rehabiliteringen och vid behovenligt AFL tasom

insatser.
anställde bedöms inte kunnasjukdom blir långvarig eller denOm en

efterskall försäkringskassan undersöka hantill sitt arbete,återgå om
lämpligt arbete ellerrehabilitering skulle kunna försörja sig med ett annat

1990911141 denmed ändrade arbetsförhållanden prop. 71. Kans.
rehabilite-nedsättning arbetsförmågan inte undanröjasanställdes av genom

tillförsäkringskassan initiativ till prövning övergångringen, skall ta aven
sjukpenning iförtidspension. riktlinje gällersjukbidrag eller Som atten

bör under längre tid 199091 141framtiden inte än år prop.ettutges s.
71.

gäller rehabilitering också lagenintresse när det är 197413Av om
anställningsfrämjande åtgärder. särskilt avsnitt äldre arbets-vissa Ett avser

Syftetoch arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga 7 13 §§. ärtagare -
social politik vid nyanställningar.bl.a. förmå företagen föraatt att en

får länsarbetsnämndemainte generella I ställetLagen här normer.ger
arbetsgivaren.möjlighet i det enskilda fallet ställa kravatt

6.3.5.2 Förtidspension sjukpensionoch

Förtidspension enligt AFL

arbetstagare. Enligt AFL har denAFL gäller för statligt anställdaäven ar-
till förtidspension, hansbetstagare har fyllt inte 65 år rätt16 omsom men

nedsättning den fysiskaarbetsfönnâga grund sjukdom ellerpå annan avav
minst hälften ochprestationsförmågan nedsatt medeller psykiska är

första stycket och kap. §nedsättningen kan varaktig 7 kap. § 13 11anses
första stycket AFL.
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Kan nedsättningen arbetsförmågan inte varaktig kan denav anses men
bli bestående avsevärd tid, har arbetstagarenantas tillrätt sjukbidrag.

Sjukbidrag skall begränsat till viss tid, i övrigt gällervara men samma
regler för förtidspension 7 kap. § andra1 stycket och 13 kap. §1som
andra stycket AF L.

Förtidspension och sjukbidrag kan partiella 7 kap. 2 § AFL. Vidvara
bedömande i vad mån prestationsförmågan är nedsatt skall hänsynav tas
till bl.a. vilka arbetsuppgifter arbetstagaren kan klara arbetstagarenssamt
utbildning, erfarenhet, ålder och bosättningsförhållanden 7 kap. 3 §
AFL.

Bedömningen prestationsförmågan med hjälpgörs bl.a. medicinskav av
utredning. En försäkrad inte låter sig undersökas den läkaresom av som
försäkringskassan för honom eller inteutser gär med på utredningattsom

finns hos sjukvårdsinrättningar el. dyl. får lämnas till försäkrings-som ut
kassan, kan ersättningen enligt nedsattAFL eller indragen eller bli
återbetalningsskyldig kap.20 och4 8 §§ AFL.

Försäkringskassan har även möjlighet reglerna sekretess,att, trots om
inhämta uppgifter från sjukvården, vad har framkommit vidt.ex. om som
läkarundersökningar. Denna möjlighet följa 20 kap. 9 § AFL jfranses av

19808128 15 och ff..19 Om den enskilde motsätter sigprop. s. atts.
uppgifterna inhämtas, är det särskilt viktigt försäkringskassanatt noga
överväger uppgifterna är nödvändiga för försäkringskassans be-om
dömning.

Ansökan förtidspension görs arbetstagaren 16 kap. förstal §om av
stycket AFL. Försäkringskassan kan tillerkänna arbetstagare förtids-en
pension ansökan, bl.a. denne åtnjuter sjukpenningutan eller ersättningom
för sjukhusvård 16 kap. § andral stycket AFL. Försäkringskassan kan
besluta förtidspension även framställningpå löne- ochom statensav
pensionsverk 6 § förordningen 1962394 med vissa bestämmelser rörande
ansökan pension enligt lagen allmän försäkring m.m..om om

Om arbetsgivaren vill arbetstagaren skall lämna sin anställningatt i
samband med arbetstagaren får rätt till hel förtidspension,att skall
arbetsgivaren skriftligen arbetstagaren besked detta så snartge om
arbetsgivaren har fått kännedom pensionsbeslutet 33 andra§ stycketom
LAS. På den statliga arbetsmarknaden är arbetsgivaren i dessa fall hän-
visad till entlediga arbetstagaren enligt 7 kap.att 4 § LOA nedan.se

sjukpension

För de arbetstagare omfattas LOA finns, vid sidan reglernasom av av om
uppsägning, särskilda entledigandegrunder. Enligt 7 kap. 4 LOA kan§ en
statligt anställd anställningsform entledigas innan han haroavsett uppnått
pensionsåldem hanom

till följd förlust eller nedsättning i arbetsförmågan förärav av
framtiden oförmögen fullgöra sina arbetsuppgifter tillfreds-att
ställande eller

till följd nedsatt arbetsförmåga under två år i följd inte harav
tjänstgjort försöksvisän och socialstyrelsenannat det delsanser
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sannolikt han inte kan återinträdaatt i arbete inom ytterligare år,ett
dels ovisst hur arbetsförmågan därefter kommer utveckla sig.att

En arbetstagare är anställd med fullmakt kan dessutom entledigassom
med stöd kap.7 5 § LOA, han inte kan fullgöra sinaav arbetsupp-om
gifter tillfredsställande och högst fem år återstår till dess han uppnår
pensionsåldem. Entledigandebeslutet fattas här regeringen 15 kap. 1 §av
LOA.

Ett entledigande enligt kap.7 4 eller 5 § LOA får inte ske, om
arbetstagaren har tillrått statlig pension och lämpligen kan förflyttas eller
omplaceras till någon statlig anställning 7 kap. 6 § LOA.annan

En arbetstagare omfattas pensionsplanen får sjukpensionsom när hanav
har entledigats med stöd 7 kap. 4 eller 5 §§ LOA före pensionsåldemav

arbetsförmågapå grund nedsatt 23 § pensionsplanenav i pensionsavtalet
1991-03-15, slutet mellan SAV och SACO, Statsanställdas Förbund, TCO-
OFA, TCO-OFC TCO-OFF. Vilkasamt omfattas pensionspla-som av

framgår planens och1 2 §§.nen av

Särskilt den kommunala sektornom

I avtalet pensionsbestämmelser för arbetstagare hosom kommuner och
landsting PA-KL 85 regleras arbetstagarnas avgångsskyldigheti § 4. Där

i l arbetstagarnaatt är skyldigaanges avgå frånmom. anställningenatt vid
vissa angivna åldrar.

I 2 arbetstagareatt är skyldigmom. avgåanges arbetsgivarenen att om
konstaterar vissa förutsättningaratt föreligger. Förutsättningarna är i stort

desamma isett 7 kap. 4 § LOA. Ett beslutsom avgång enligtom mom.
2 får fattas först sedan arbetsgivaren med beaktande bestämmelserna iav
LAS har konstaterat arbetstagaren inteatt kan omplaceras till arbeteannat
hos arbetsgivaren och arbetstagaren haft skälig tid sig härom.att yttra

Det är tydligt 2 är kvarlevaatt från den tid då statligamom. såvälen
kommunala anställningsförhållandensom reglerades statstjänste-genom

mannalagen och kommunaltjänstemannastadgan och likartade regler gällde
för och kommunaltjänstemän.stats-

Det är vidare tydligt den aktuella regelnatt är avsedd regleraattnumera
avgångsskyldighet på grund sjukdom inom för LAS. Någotav ramen annat
hade för övrigt inte varit möjligt, eftersom avtal i dessa fall år ogiltiga i
den mån de upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter jfr 2 §
LAS.

7kap. 4 §LOA

Skyldighet för statstjänstemän avgå med sjukpensionatt infördes med 1907
års civila pensionslag. Då tidsgränsen i nuvarande kap.7 4 § 2 LOAvar
fem år. Ordinarie domare omfattades inte avgångsskyldigheten före 70av
års ålder. Ovillkorlig avgângsskyldighet med rätt till pension stadgades
särskilt för tjänsteinnehavare på grund olycksfall i arbetet befannssom av
för framtiden oförmögna tjänstgöra.att
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tillfördessjukdom övergrundavgångsskyldighet påReglerna avom
tidenMedoch LOA.statstjänstemannalagenpensionsreglementen,senare

förförutsättningarnaochtillämpningsområde,vidsträcktfick de ett mer
Regelnsuppfylla.och blev lättaretunnadesavgångsskyldighet attut

intetillämpas påden1907,densamma åralltjämtkonstruktion är mensom
då.sätt somsamma

arbetsfömiåganedsattgrundentledigas påfår intearbetstagareEn av
förordningen 1984 1039avgjorts 27 §sjukpension hartillinnan rätten om

tjänstepensionsförmåner. Omstatligaärendenhandläggning omav
ansökanavslagitharSPVpensionsrätthararbetstagaren omenmen

ärendeiavgörande beslutetentledigas. Detintesjukpension, får han ett
ändärför SPVfattasLOAenligt kap. 4 §entledigande 7 snarareavom

formellt fattasentledigandebeslutetanställningsmyndigheten, även avom
regeringen.elleranställningsmyndigheten av

sjukpen-tilluteslutande rättalltid ochföreligger detpraxisEnligt SPVs
förtidspension.beviljatsanställd harkap. § LOAenligt 7 4 1sion om en

hanbedömerförtidspension SPVbeviljatsanställd inte har attOm menen
tillrättenförsäkringskassan prövarbegär SPVfå det,skulle kunna att

sjukbidrag.ellerförtidspension
skullearbetstagareintrycketlydelsestadgandetskan attMan enav

beviljatsinte harhanävenkap. 4 § LOA,entledigas enligt 7 1kunna om
detta inteförekommerfrån SPVinhämtatvad vi harEnligtförtidspension.

för förtids-förutsättningarnaöverensstämmelsen mellani praktiken, utan
total.ärkap. 4 § LOAsjukpension enligt 7 1ochpension

LOAenligt kap. 4 §avgångsskyldighet 7 lförFörutsättningarna
målet bl.a.fann i detArbetsdomstolen att1986 32.belystes i AD ennr

samarbets-bristandearbetsplatsen ochuppträdande pådåligaarbetstagares
innebarpsykisk sjukdomgrund ihade sinförhållanden attförmåga som --

tillfredsställande.arbetsuppgifterfullgjort sinahadeintearbetstagaren
förtidspension.beviljats helhadearbetstagarendomen framgårAv att

enligt 33 § LASi det falletarbetstagarendärför konstaterakanMan att
entledigandebeslut, honformellaanställningenfått lämnaskulle ha utan om

anställd.kommunaltellervarit privathade
sjukpension, däransökningar200årligen 100Hos SPV prövas omca -

för-partiellvälförtidspensionbeviljats helharintearbetstagaren men
arbetstagarengäller då delsPrövningensjukbidrag.ellertidspension om

förutsättningamai kap.7delskap. 6 § LOA,enligt 7omplaceraskan om
fråganlängre isig inteSocialstyrelsenuppfyllda.är4 § 2 yttrar om
april 1990sedan denprövning görs 1dennaarbetsförmågaframtida m;m.

tjänstemän.föredragning SPVsefterförtroendeläkareSPVs avav
Även entledigasskulle kunnaarbetstagaretänka sigkanhär att enman

förtidspension.partiellsjukbidrag ellerbeviljatshan inte haratttrots
praktiken,detta iinteförekommerfrån SPVvi har inhämtatEnligt vad

förtidspension ellerpartiellfall däri debeviljas enbartsjukpensionutan
beslut.försäkringskassansenligtsjukbidrag redan utgår
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7kap. 5 §LOA

Med införandet 1907 års civila pensionslag höjdes penisonsåldem förav
flertalet ordinarie tjänstemän från 60 65 års ålder till 62 67 årsresp. resp.
ålder. Höjningen kompletterades med avgångsskyldighet i intervallet 60en

62 65 67 års ålder, tjänstemannen inte kunde fullgöra sinaresp. om- -
tjänsteåligganden tillfredsställande. Regeln överfördes till civila tjänstepen-
fsionsreglementet 193447, kom då omfatta endast ordinarieattmen
tjänstemän, domare undantagna. Samtidigt utökades tidsgränsen till fem år.
Stadgandet har sedan överförts ändring via olika pensionsreglementenutan
till statstjänstemannalagen och LOA. På initiativ lagrådet kom ordinarieav
domare omfattas regeln med införandetatt statstjänstemannalagen.av av

Vid entledigande enligt 7 kap. 5 § LOAett krävs inte samma noggranna
medicinska utredning inför andra sjukpensioneringar.som

Sedan införandet allmänna pensionsreglementestatens 1959289 harav
entlediganden med stöd regeln itre 7 kap. 5 § LOA eller dess före-av

gångare skett. En landsantikvarie entledigades år 1961, folkskollärareen
1968 och kronokommissarie 1983.en

6.3.5.3 Uppsägning och avskedande på grund sjukdomav

På arbetsmarknaden i gäller följande Om arbetstagarenstort inte fullgör
sina arbetsuppgifter tillfredsställande och arbetsgivaren vill säga upp
anställningsavtalet, har arbetsgivaren enligt anställningsskyddslagen visaatt

saklig förgrund uppsägning föreligger.att
Som saklig grund för uppsägning räknas i princip inte sådan miss-

skötsamhet eller begränsning i prestationsfönnågan har sin grund isom
sjukdom prop. 1973129 126. Principen gäller inomäven statligas.
anställningsförhållanden.

Om sjukdomen medför så stadigvarande och bestående nedsättningen
arbetsförmågan arbetstagaren inte längre kan förväntasatt utföraav arbete
någon betydelse, kan principen sjukdom inte kan grundaatt uppsägningav

sättas spel.ur
En intresseavvägning görs, och sjukdomen medför mycket allvarligaom

svårigheter på arbetsplatsen detoch framstår nödvändigt förstegattsom ge
åt arbetsgivarens intresse svårigheterna upphör, kan sakligatt grund förav
uppsägning föreligga AD 1983 130. Arbetsuppgifterna kan också hanr
betydelse, särskilda krav säkerhett.ex. på ställs jfr AD 1986 51.om nr
Normalt dock inte uppsägning på grund sjukdom kunna kommaanses av
ifråga längeså arbetstagaren uppbär sjukpenning Lunning, Anställnings-
skydd, sjunde upplagan f..246s.

Om sjukdomen består i alkoholism, måste särskild hänsyn till detta.tas
Vid införandet 1982 års anställningsskyddslag betonade föredragandeav
statsrådet vikten inte bara beaktadeatt de socialmedicinskaav man noga
hänsynen också strävade efterutan rimlig avvägning de skälgentemoten

från arbetsgivares och arbetskamraters synpunkt talade försom uppsägning
prop. l9818271 71. I SAV Cirk. 1988 A 4 sammanfattas ADss.
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misskötsamhet har singrunduppsägning får ske påpraxis ñr när somav
sjukdomskaraktär häri alkoholism sågrund av

fort-förutsättningararbetstagarensEn måste göras attavprognos
arbetsuppgifter.sinasättningsvis sköta

förenad väsentligtmisskötsamhet och därmedmycket allvarligEndast
för uppsägning.till grundarbetsinsats kan läggasbristfällig

han förfogartill de över,Arbetsgivaren med hänsynmåste, resurser
omplacering.problemen,verka för lösningaktivt t.ex. genomaven
lokala fackligaarbetskamraterna, dennaturligtär ävenDet att

fall anpassningsgruppen göri förekommandeorganisationen och en
insats.

uttaladerehabilitering infördes,reglernasamband med deI att omnya
arbetsgivaren görade ansträngningar måsteföredraganden kraven påatt

höjs med ökadeföreligga detsaklig grund för uppsägning kan sågasinnan
arbets-och de ökande möjligheternarehabiliteringsansvaret att anpassa

ökade kunskaper reha-följer teknisk utveckling och påvillkoren som av
blirehabiliteringen kan det knappastlänge pågår,biliteringsområdet. Så

199091sakligt grundad prop. 140bedöma uppsägningaktuellt att somen
och 52 f..47s.

i fråga åtgärder förarbetsgivarenVad rimligt krävaär att omavsom
efterfortsätta sin anställning kan bara avgörasarbetstagaren skall kunnaatt

såväldet enskilda fallet däromständigheterna iprövning ar-aven
in.förhållanden och förutsättningar vägsarbetstagarensbetsgivarens som

arbetsgivarenssammanfattningsvis199091140 52 betonasI atts.prop.
arbetsanpassning och reha-arbetsorganisation,ökade för godansvar

arbetsorganisatio-skyldighet utvecklabilitering medför ökadockså atten
till deutvecklande arbete, arbetetskapa meningsfullt och anpassa en-nen,

rehabiliteringsinsatser.förutsättningar och genomföraskilda anställdas
förvad saklig grundförutsätts påverka bedömningen ärDetta av som

uppsägning.
det skäligtför uppsägning föreligger inte ärSaklig grund attom

arbete hos sig. Dennakräva arbetsgivaren bereder arbetstagaren annatatt
bestående anställningen ochomplaceringsskyldighet gäller både inom den

arbetsgivaren. omplaceringsskyldig-ledig anställning hos Itill annanen
omsorgsfull ochligger arbetsgivaren skallheten göraatt noggrannen

medför inteomplaceringsutredning, omplaceringsskyldigheten attmen
anställningarpersonal eller inrättaarbetsgivaren friställamåste arman nya

och 151.1981 51 1977AD nrnr
arbetsgivaren tillvarataallmänt bör åvilahar uttalat detAD attatt sett

anställdunderlätta fortsatt verksamhet förmöjligheter finnsde att ensom
arbetsuppgifter ADutföra sina tidigaremedicinska skäl inte kansom av

anskaffa deåliggande ligger inom rimliga gränserdetta1982 99. I attnr
tekniskatill ekonomiska ochtekniska hjälpmedel behövs. Hänsyn tassom

hjälpmedlen.hjälp arbetstagaren fårfaktorer till hur varaktigsamt av
enligtavgjort flera mål avskedanden 11har under 1992AD våren om

skyldiga till trafiknykter-hade gjort sigkap. LOA polismän1 § av som
uttalanden betydelsengjorde i målenhetsbrott. Domstolen om av
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alkoholberoende sjukdomskaraktär och åtgärder för rehabilitering.av
Eftersom flera uttalanden är mycket intresse, bl.a. detstort när gällerav
den statliga arbetsgivarens för rehabilitering, har vi valt citeraansvar att
centrala avsnitt domarna, AD 1992 38 kursiveringama harur en av nr
gjorts ossav

Inom arbetslivet och på arbetsrättens område gäller sedan längre tiden
tillbaka det i huvudsakatt råder enighet alkoholberoende ellerattom
allvarligt alkoholmissbruk hos arbetstagare är förhållanden ien som
första hand Åtgärderbör föranleda rehabiliteringsinsatser. som
uppsägning eller avskedande skall i enlighet därmed komma i fråga
endast undantagsvis, såsom då rehabilitering visat sig omöjlig eller då
arbetstagarens förhållande eljest medför det inte kan begärasatt av
arbetsgivaren arbetstagaren får kvarståatt i sin anställning och annan
lämplig utväg än uppsägning eller avskedande inte står till buds se
översikten i Lunning, Anställningsskydd, sjunde omarbetade upplagan
1989, ff.232 Vad har uppsägning ochs. sagts avskedandesom nu om
gäller i synnerhet för fall då alkoholberoende ellerett alkoholmissbruk
har karaktären sjukdom; anställningsskyddslagen har innefattaav ansetts

principiellt förbudett uppsägning ellermot avskedande på grund av
sjukdom. Inte minst bakgrund svårigheternamot diagnostiseraattav
sjukdomskaraktären hos alkoholberoende ellerett alkoholmissbrukett
har dock räkna med gråzon,att där de angivna principernaman en nyss
bör slå igenom även i fall då frågan sjukdomskaraktären sigterom
något tveksam övervägande skäl ändå talar för principermen att samma
bör gälla vid helt klarlagd sjukdom.som

Från det sagda gäller inte något undantag såvitt ofentlig-avser
anställda arbetstagare. För statligt anställda, dit polispersonalen hör,
har detta kommit till uttryck bl.a. i åtskilliga cirkulär från Statens
arbetsgivarverk SAV. Här kan hänvisas främst till SAVs cirkulär 1988
A Arbetsrättsliga frågor vid missbruk alkohol eller andra berus-av
ningsmedel. De statliga arbetsgivarna bär betydande förett attansvar
arbetstagare med begynnande eller längreett gänget missbruksproblem

förstai hand blir föremål för kontakter i syfte behovetutrönaatt av
rehabiliteringsåtgärder och, sådant behov befinns föreligga, dâreflerom
erbjuds eller förmås medverka till rehabiliteringsátgärderatt ocksåatt
kommer till stånd.

---I princip gäller dock, det för fråganatt uppsägning eller ettom en
avskedande får ske på grund brott ofta blirett avsevärdav av en
betydelse, brottet måste bedömas ha samband med alkohol-om ett
beroende eller allvarligt alkoholmissbruk.ett I enlighet med det tidigare
sagda gäller detta givetvis i synnerhet alkoholberoendet eller alko-om
holmissbruket är sjukdomskaraktär. Något undantag härifrån gällerav
inte vid tillämpningen 11 kap. §1 LOA.av

---Det hittills anförda innebär vid tillämpningenatt avskedande-av
regeln i kap.11 1 § LOA i fall de trafiknykterhetsbrottenvart grova
kan sägas inta något särställning såsom ofta bottnande i ochav en
utgörande på allvarligt missbruksproblem.symptom ett I enlighet där-
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polismanbegåttsi fall där dettavid sådana brott ävenmed bör av en-
anställning ställer särskiltoffentliginnehavareeller somav enannan

träda irehabiliteringssynpunkteranställdes vandeldenhöga krav på -
haft sambandtrafiknykterhetsbrottetdet konstaterasförgrunden. Kan att

det avgörande försjukdomskaraktär böralkoholberøendemed ett av
bereddarbetstagarensåledes regel bli, visat sigavskedandefrágan i om

rehabiliteringsåtgårder och dessa kantillmedverka effektiva antasatt
fog kanbrottet medbestående resultat sådanleda till natur attett av

Är brottfråga återfallengångjöreteelse. det ibetraktas omsom en
klart för fårallvaret sigsedan arbetstagaren fått i sin situation

bevarandet den offentligasynpunkter, främstnaturligtvis andra av
ökad tyngd jfr AD 1989 52. Detsammaintegritet,tjänstens nren

rehabilitering.beredd medverka tillgäller arbetstagaren inte är attom

avstängningläkarundersökning och6.3.5.4

grund sjukdomoch iläkarundersökningar avstängning påTvångsvisa av
anställningarstatliga

frånförsta stycket får arbetstagare avstängasEnligt kap. LOA13 2 § en
tillfredsställande ocharbetsuppgifter denarbetet, han inte fullgör sinaom

jämförligt för-eller därmedtjänstdugligheten beror sjukdombristande av
hållande.

arbetsuppgifterfullgör sinaVid bedömningen arbetstagarenav om
ställertill de krav anställningen påtillfredsställande skall hänsyn tas som

medföra risker för allmänhetentjänsteutövningen kanarbetstagaren. Om
tjänstenssärskilt skall kraven påeller förenad medär ansvar,annars

inte fallet. bristandebehöriga fullgörande ställas högre så är Denän om
jämförligtbetingad. Med därmedtjänstdugligheten skall medicinsktvara

alkoholmissbruk, detta inte ärförhållande bl.a. även avomavses
sjukdomskaraktär 196560 194.prop. s.

får arbetstagaren åläggas låtaEnligt kap. andra stycket LOA13 2 § att
inte finns tillräckligläkare anvisas honom, detsig undersökas omav som

tjänstdugligheten beror sjukdom ellerutredning den bristandeatt avom
sannolikt.jämförligt förhållande, detta ändå framstårdärmed sommen

andrainte följer åläggande enligt 13 kap. 2 §arbetstagarenOm ett
paragraf frånfår enligt tredje stycket i avstängasstycket, han samma

arbetet.
läkarundersökning skallTalan beslut åläggande undergåattmot ett om

då arbets-inom fyra veckor från den dagenligt kap. LOA väckas16 2 §
fårläkarundersökning intefick del beslutet. Ett besluttagaren omav

slutligtförrän beslutet har ellerläggas till grund för avstängning prövatsen
till talan har förlorats kap. § LOA.rätten 14 9

ärenden enligt kap.i övrigt bestämmelser hur 13I kap. LOA14 omges
beslutande15 kap. regleroch skall handläggas. I LOA1 2 §§ omges

kap. det är anställ-myndighet Huvudregeln enligt 15 3 §är attm.m.
avstängning och läkarundersökningningsmyndigheten fattar beslut omsom

beslutet dock fattas Statensjfr I vissa fall skalldock 12 kap. 8 § RF. av
ansvarsnämnd.
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beslutEtt avstängning gäller omedelbart, i tvist avstäng-ettom men om
ningsbeslut får domstolen interimistiskt förordna beslutet inte skall gällaatt

kap.17 3 §LOA.
Handläggningsregler återfinns dessutom i anställningsförordningen, för-

valtningslagen, verksförordningen m.fl. författningar.
Reglerna i kap.13 LOA läkarundersökning och avstängning påom

grund sjukdom överfördes ändring i sak från statstjänstemannala-utanav
hadeDe införts år 1976 med ämbetsansvarskommitténs förgen. system

för funktionärer i offentlig verksamhet och byggde iansvar stor ut-
sträckning på de avstängningsregler hade gällt enligt allmännastatenssom
avlöningsreglemente 1948436.

Regler skyldighet underkasta sig läkarundersökning återfannsattom
dessförinnan i mängd olika reglementen för verk och myndigheter. Här,en
liksom på tjänstemannarättens område i övrigt, innebar 1965 för-års
handlingsrättsreform samordning reglerna. För ordinarie domareen av
gällde dock alltjämt särskild lag 1955261 avstängning domare.en om av

Enligt kap.11 5 andra§ stycket RF skall ordinarie domare ha rätten
påkalla domstols prövningatt beslut avstänga honom eller âläggaett attav

honom undergå läkarundersökning, beslutetatt har fattatsom av annan
myndighet än domstol.

Enligt kap.12 8 andra§ stycket RF prövar Högsta domstolen på talan
JK eller frågorJO avstängning eller läkarundersökning när detav om

gäller justitieråd eller regeringsråd.
Syftet med reglerna läkarundersökning och avstängning på grundom om
sjukdom eller brott har angivits tillgodose samhällsmedlemmar-attav vara
intresse de offentliga funktionerna ovidkommandeatt hänsynnas utanav

fullgörs på riktigt sätt prop. 197578ett 154 och 167, JuU 197522s. s.
101.

Om arbetstagare vägrar följa åläggande genomgåatt ett atten en
läkarundersökning, kan han bli avstängd enligt kap.13 tredje2 § stycket
LOA. Vad händer sådan avstängning lång tid ärsom om en varar en
oklart. Det finns exempel på den här avstängningar haratt typen varatav
i decennier.

Tidigare ansågs entledigande enligt nuvarande 7 kap. 5 § LOA kunna
komma ifråga för dem hade blivit avstängda på detta sätt Lidbecksom
m.f.., Statens tjänstemän 151;jfr JO 1969 ff..409 Det kan antas atts. s.

långvarig avstängning skulle kunna leda till saklig grund fören attnumera
uppsägning föreligga jfr SOU 19751 662.anses s.

frågor avstängning och läkarundersökning hör till de grundläggandeom
bestämmelser statstjänstemännens rättsställning på grund 11om som av
kap. 10 § RF skall i lag. Vi har i avsnitt 5.2 redogjort för vår påges syn
grundlagsbudet.

Särskilt tvångsvis läkarundersökning enligt 13 kap. 2 § LOAom

Regeringen uppdrog i 1985 åt arbetsmarknadsnämndstatens SAMNmars
göra översyn reglerna läkarundersökningatt i statlig tjänsten av om m.m.

SAMN genomförde led i översynen enkät till 23 myndigheterettsom en
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där ärenden enligt kap.13 2 § LOA hade ñrekommit. Enkäten visade
bl.a. genomsnittstiden för sådant ärende hela 18 månader.att ett var
Psykiska besvär hade varit den vanligaste sjukdomen, miss-ävenmen
bruksproblem hade förekommit. Enligt SAMNs utredning fanns det hos
myndigheterna utbrett missnöje med handläggningsordningen.ett

SAMNs förslag presenterades i betänkandet DsC 19866 Hälsounder-
sökningar i statlig tjänst Samtidigt lades förslag periodiskam. m. om
hälsoundersökningar. När det gäller sådana extraordinära läkarundersök-
ningar i kap.13 LOA föreslogs rad förenklingar päsom avses en
handlâggningssidan. Förslagen ledde inte till regeländringar.några

denI överväldigande majoriteten ärenden enligtprövas 7 kap.av som
finns4 § LOA läkarutlåtanden och medicinsk utredning bifogadeannan

ansökningen. Dessa läkarintyg kommer så alltid från för-gott som
säkringskassans utredning. Om läkarintyg saknas, rekvirerar SPV
läkarintyg från försäkringskassan med stöd förordningen 1980995av om
skyldighet ñr de allmänna försäkringskassoma lämna uppgifter tillatt
andra myndigheter omtryckt i SFS 1981429.

SPV har iäven antal fall anställningsmyndighetenett uppmanat att
inkomma med läkarutlåtande, i samtliga dessa fall har arbetstagarenmen
ställt sig bakom ansökningen sjukpension. Under ochåren 1990 1991om
har enligt vad vi har inhämtat ingen tvångsvis genomförd läkarundersök-
ning förekommit i något ärende hos SPV.

Inom Socialstyrelsen handläggs frågor tvängsvis läkarundersökningom
styrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor. Denav

prövning rådet främstgör är medicinsk. Rådet kan med stöd 7 §som av a
3 lagen 198011 tillsyn över hälso- och sjukvärdspersonalen m.fl.om
rekvirera sjukjournaler och inhämta andra uppgifter från hälso- och
sjukvårdspersonal.

rådetsI diarium finns för fyraår 1990 ärenden enligt ärende-som
rubriken läkarundersökning enligt kap.13 2 § LOA eller 22 § AF.avser
Samtliga ärenden avsåg psykiatriska frågeställningar. finnsFör är 1991
åtta sådana ärenden, vilka sju psykiatriskaavsåg frågeställningar.av
Socialstyrelsen medverkar på relativt tidigt stadium i ärendeett ett om
läkarundersökning. Vi inte ellernågot några dessa ärendenvet om av
ledde till beslut läkarundersökning.om

detAv nämnda rättsfallet AD 1986 framgår bl.a.32 attovan nr
arbetstagaren hade ålagts läkarundersökning,genomgå intehonatt attmen
hade ställt sig till förfogande för undersökningen. Trots detta fanns det i
målet tillräcklig medicinsk utredning för entledigande enligt 7 kap. 4 §ett
LOA.

Slutligen skall nämnas föredraganden i 197578 197att prop. s.
uttalade det även uttryckligt stadgande torde klartstå myndig-att utan att
heten i ärende disciplinansvar eller avskedande ägde hemställa hosom
rätten inhämtande läkarintyg, det slag i 7 §t.ex.om av av som avses
lagen 1964542 personundersökning i brottmål.om
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Särskilt avstängning på grund sjukdom enligt kap.om 13 2 § LOAav

En statligt anställd arbetstagare har lika litet kommunalt ellersom en
privat anställd absolut rätt till de arbetsuppgifter han ären anställd ñrsom

utföra. Inte helleratt äldre tiders oavsättlighet innebar tjänstemännenatt
hade rätt till arbetsuppgifterna.en

Det sagda innebär inte anställda kanatt avstängas från arbetet, ex-
empelvis samtliga arbetsuppgifteratt ifrån honom.genom LOAstas regler

avstängning, sedda bakgrundom mot grundlagens krav på lagform,av ger
ett avgränsat områdenoggrant där avstängning kan komma ifråga.

En åtgärd kallas för något till sinsom annat ärnaturmen en av-
stängning, inteär tillåten den inte uppfyller de krav ställs i LOA.om som
Den kan i fallså förklaras Ävensakna verkan den avstängde.mot om

inte kan ådrastaten sig skadeståndsskyldighet för felaktigapåett grunder
fattat avstängningsbeslut, kan skadestånd i sådant fall kommaett att
utdömas för förseelser handläggningsreglema.mot

Reglerna avstängning i LOA är tvingande på såom sätt avtal inte fåratt
träffas i strid med lagreglema se avsnitt 5.2; jfr AD 1985 75. Detnr
sagda innebär inte regeringsformenatt omöjliggör alla former avtal iav
frågan. Dels kan naturligtvis avtal löneförmåner vid avstängningom m.m.
träffas, dels täcker det avtalsförbjudna området inte varje form av
avstängning från arbetet.

Vid sidan LOAs regler avstängning finnsom förettom utrymme att
arbetsledningsbeslutett tillfälligt försättagenom arbetstagare tjänst,en ur

och detta område kan regleras kollektivavtal se avsnitt 6.3.4genom om
s.k. försättande tjänst. Utrymmet för försättande tjänstur är dock såur
litet LOAs regleratt avstängning i princip skall uppfattasom som
uttömmande AD 1985 75.nr

Tvângsvisa läkarundersökningar och avstängning på grund sjukdom iav
övriga anställningyörhållanden

Enligt 34 § LAS får arbetstagare, när tvist har uppkommiten en om en
uppsägnings giltighet, inte avstängas från arbete på grund de ornständig-av
heter har föranlett uppsägningen änsom det finnsannat särskilda skål.om
Arbetstagaren har rätt till lön och andra förmåner längeså anställningen
består. Domstol kan för tiden intill det slutliga avgörandet besluta att
anställningen skall upphöra vid uppsägningstidens utgång eller vid den

tidpunkt domstolen bestämmersenare ellersom pågåendeatt en av-
stängning skall upphöra.

Enligt 35 § LAS får arbetstagare inte avstängas, han haren blivitom
avskedad under omständigheter inte skulle ha räckt till försom ens en
giltig uppsägning och domstolen har beslutat anställningen skallatt bestå
till dess tvisten slutligen haratt prövats.

Arbetstagaren får enligt 37 § LAS inte heller efter det domstolen har
ogiltigförklarat uppsägning eller avskedandeen ett avstängas på grund av
de omständigheter har föranlett uppsägningen eller avskedandet.som
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frånavstängningförbudpunktvisaenbart motinnehållerLAS37 §§34 - uppsäg-med tvistsambandiavstängningsikte påFörbuden omarbetet. tar
uppsägning-tillanledningdetdå ärfallochavskedning eller sammaavser

arbets-reglerna ärmedSyftet attavstängningen.tillenavskedet som
anställningenfrånskiljandetarbetsplatsen,tillåterkomst omtagarens

avstängd.varitharhanskall försvårasinte attogiltigförklaras, av
avstängarättarbetsgivarens attregleruttryckligaingafinnsLASI om

vad detta§§. Oavsetti 3734defall äni andraarbetstagare angessom -
övrigadenpåarbetetfrånavstängaarbetsgivamas rättför attinnebär

denLASRFkap. 10 §i 11 attmedför lagkravetarbetsmarknaden, ger
områdedetenbart påarbetetfrånavstängarättarbetsgivarenstatlige atten

iavstängningsreglemaomfattastolkningarbetsdomstolensenligt avsom
LAS.37 §§34 - anställdastatligtdepåtillämpaskani LASAvstängningsreglema som

kan921978ADenligt LAS. Avkan sägasLOA§enligt 7 kap. 2 nrupp
gällerskälsärskildaavstängningförbudet utanslutsatsen motdra attman

uppsägningsför-iledförstaingår ettavstängningar ettäven somsom
6.4.4.2.avsnittjfrfarande

statligadenförrättinnebär härLASstycketandraRegeln i 34 § en
ochföreliggerskälsärskildaänavstängdbliinte annatarbetstagaren att om

fall ADmotsvarandeiarbetefrånavstängaarbetsgivarenförrätt atten
166.197578jfr bl.a.135;1987 s.prop.nr

grund arbetstaga-påarbetsgivarendåfallskälsärskildaMed avavses
legitimtbeskaffenhet harsärskilda ettanställningensellerbeteenderens

eller dettjänstenfrånarbetstagarenstängaomedelbartbehov att avav
grundadsakligtuppsägningen äruppenbartframstår attsomannars

451.sjunde upplaganAnställningsskydd,Lunning, s.
högskolavidförvaltningschefavstängningskäl förSärskilda enav en

hade yrkatDaniel,Förvaltningschefen,135.1987föreliggai ADansågs nr
upphöra.skulleavstängningenbeslutaskulleinterirnistisktdomstolen attatt

beslutför sittskäluttaladeAD som

stadiumdettaredan påtydlighetmed fullemellertidvisarUtredningen
högskoleför-inomsituationennuvarandedenhandläggningmålets attav

deochförtroendekrisenrådandedenpräglasstarktvaltningen avav
Daniel ochmellansamarbetetuppkommit iharmotsättningarsvåra som
arbetesådantUppenbart ärHedberg. ettrektor atthandi första som

synpunkthögskolansfrånfullgöraskanförvaltningschefens inte ett
utredningförhållanden. Dendessaundertillfredsställande sätt nusom

Daniel harförstöd åtminstoneavsevärt atttillgänglig måletfinns ger
betraktasmåstesituationen. Det ettrådandedenfördel i somansvaret

därverksamhetenoch förhögskolan attförintressestarktmycket en
fortvara.tillåtsintehögskoleförvaltningeninomslagdettakris av

området harregleradestatligtdetLASenligt 34 §Avstängning
144.1987i ADävenprövats nr

tjänst.iåtergåuppsagd,blivithadesedan hon attkrävde,En präst
fastställdeDomkapitlethäftig.anställda blevfrån övrigaReaktionen
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då särskilda tjänstgöringsñreskrifter, enligt vilka hon skulle utföra
sitt arbete helt självständigt med hemmet tjänsteställe och intesom

ha behov lokaler. AD fann i likhet medpastoratets parternaanses av
detta innebar avstängning. bakgrundMot vad hadeatt en av som

blivit prästens samarbetssvårigheter och den situation dessautrett om
hade givit upphov till arbetsplatsen,på hade arbetsgivaren dock varit
berättigad avstängningen skydda övriga arbetstagare.att genom

kommunaltFör anställda arbetstagare gäller avtalsfrihet i disciplin-
frågor. Frågor avstängning och läkarundersökning har varit kollekti-om
vavtalsreglerade för kommunalarbetare sedan 1930-talet och för kommu-
naltjänstemän sedan år 1980. Då infördes kollektivavtalgenom gemen-

allmänna bestämmelser disciplinansvar, avstängning ochsamma om
läkarundersökning för i princip all arbetstagare med kommunal anställning
hos primär- och landstingskommuner.

Frågor disciplinansvar på den kommunala arbetsmarknaden komom
i AD 1979 87. Målet gällde arbetstagare led kroniskupp nr en som av

alkoholism och hade tilldelats disciplinär bestraffning i formsom av
suspension på grund han hade varit berusad på arbetsplatsen. Ar-attav
betsdomstolen kom fram till disciplinär åtgärder enligt kollek-attsom-
tivavtalet ABK-avtalet inte kunde användas arbetstagare grundpåmot en

dennes sjukdom eller grundpå arbetstagaren hade vidtagitattav av en
handlig eller underlåtenhet hade sin grund i sjukdom uttaladesom -
därefter

Enligt ABK-avtalet räknas varning form bestraffning.som en av
Parterna i målet dock avstängning inte utgörattsynes vara ense om en
bestraffning. Självfallet måste också sjuk arbetstagare kunnaen

frånavstängas arbetet hans sjukdom sig sådana uttryckt.ex. tar attom
han farautgör för arbetskamraterna. Det kan också många gångeren

sin platspå arbetsgivaren sjuk arbetstagare slagsatt ettvara ger en
varning i form tillsägelser el. dyl. jfr l97576105 bil. lav prop. s.
425. varningenNär fomialiserats denså direktutgör bestraff-att en
ningsåtgärd såsom fallet iår ABK-avtalet kan dock sådan form av- -
varning inte användas sjuk arbetstagare grundpå dennesmot en av
sjukdom. Arbetsgivaren har dock i detäven läget möjligheten talaatt
med arbetstagaren och honom informella tillsägelser och erinringar.ge

Enligt uppgift förekommer inte kollektivavtal stadgar skyldighet försom
arbetstagare undergå läkarundersökning i någon större utsträckningatt på
den privata arbetsmarknaden.

I AD 1991 45 uttalade arbetsdomstolen vägran underkastaatt attnr en
sig haschtest i form urinprov företogs bl.a.ett arbetsmiljöskälav som av

brott det enskilda anställningsavtaletatt och kundeett motvar se som
medföra arbetsgivaren fick saklig grund för uppsägning anställnings-att av
avtalet.
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överväganden6.3.5.5

situationer-beskrivnai flera deoch arbetsgivare harArbetstagare ovanav
anställningsförhållandet ärberoendetillämpa olika regler påatt omna

praktiska resul-de olika reglernainte. fallstatligt eller I många sammager
skilda resultatexempel vitt uppnås.det finns också på atttat, men

gsfal lenUppsä gni n

arbetsoförmågaregler gäller arbetstagarenssituation då ärEn samma om
då, förutsattarbetsgivaren följersjukdom. Arbetstagaren ochinte beror på

regelsys-i huvudsakanställd med fullmakt,arbetstagaren inte äratt samma
arbetsmarknaden.privataden kommunala ellerden statliga påpåtem som

denna punkt.Vi föreslår ingen ändring

beviljasHel förtidspension

förtidspension.beviljas helförhåller det sig arbetstagarenAnnorlunda om
den statligaanställningsförhållandet upphöra såväl pådessa fall kanI som

Enligtregleringar.arbetsmarknaden, enligt olikaden övriga tvåpå men
beskedarbetsgivaren skriftligenräcker det med33 § LAS attatt omger

arbets-anställning. den statligaskall lämna sin Påhan vill arbetstagarenatt
formellt entlediga arbetstagaren.marknaden däremot arbetsgivarenmåste

lagändringarintei förarbetena till deskäl för denna skillnadNågot ges
i för-till ellervidtogs för statstjänstemannalagen LASattsom anpassa

särskilda regler avgångs-till kanarbetena LOA, attanta ommen man
lagformskravet i kap.skyldighet har nödvändiga med hänsyn till l 1ansetts

kap.och naturliga med den konstruktion 7 § LOA10 § RF l ger.som
olikamed tvågiven utgångspunkt resultat uppnåsEn när samma

denarbetsmarknaden ärregleringar den statliga och den övrigapå att
slopas. det gälleravvikande regleringen område bör Närpå statens ar-

därför denförtidspension, föreslår vibetstagare har beviljats hel attsom
till förmån försärskilda regleringen i kap. slopas7 4 § l LOA en reg-

haranställningen hanlering innebär arbetstagaren skall lämna närattsom
fått hel förtidspension, arbetsgivaren vill det.om

erbjuderdet regelsystem LASkan ske antingenDetta att somgenom
den statligablir förtidspensiondirekt tillämpligt avgångar med ävenpå

införs ihänvisar tilleller regel LASarbetsmarknaden attgenom en som
till reglering återfinnsden lagen offentlig anställning. Vårt förslagnya om

följeri avsnitt och den avgångsskyldighet 33 §6.3.3 går påut att som av
uppfyllti kap. RFLAS får tillfyllest och lagkravet 10 § är11attanses

med regleringen i LAS.33 §

Partiell förtidspension eller sjukbidrag beviljas

den statliga och denfinns också exempel de olika reglerna påDet på att
Övriga arbetsmarknaden vitt skilda resultat. 7 kap. 4 § 2 LOAger

partielltillämpas erhållit sjukbidrag ellerså arbetstagare harattnu en som
förtidspension entledigas förutsättningarna i 7 kap. 4 § 2kan om som ges
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och kap.7 6 § LOA är uppfyllda. Den regeln kan ifrågasättas framförallt
från följande utgångspunkter.

Om arbetstagare får partiell förtidspension, beror detta försäk-på atten
ringskassan har bedömt han kan klara deltidsarbete eller detatt ärett att
för tidigt rehabiliteringsñrsöken helt.att Ett bibehållande kap.7ge upp av
4 § 2 LOA skulle innebära enda arbetsgivare skulleatt staten som ges en
möjlighet frångå försäkringskassans bedömning.att Detta skulle direkt
motverka huvudsyftena med rehabiliteringsreformen,ett nämligenav att
arbetstagarna i större utsträckning skall kvar i arbetslivet.stanna

7 kap. 4 § ligger2 LOA till grund för 100 200 fall entledigandenav-
årligen. dessa gällerAv många fall försäkringskassandär i awaktan på ett
beslut hel förtidspension beviljar partiell förtidspension eller sjuk-om
bidrag. Den beslut bör inte förekommatypen när rehabiliterings-av
reformen genomförd.är

Vi denna bakgrund regeln i kap.7 intemot 4 § 2 bör förasattanser
över till den lagen.nya

7kap. 5 §LOA

När det gäller den särskilda regeln avgångsskyldighet i kap.7 5 §om
LOA talar redan det skälet den i praktiken aldrig tillämpas föratt denatt
inte behövs. Då vi dessutom inte kan den är motiverad med utgångs-attse
punkt i direktiv,våra föreslår vi dennaäven regel slopas.att

En utökad avgángsskyldighet grundpá 7kap. §4 LOAav

Reglerna i 7 kap. skulle4 § utöver vad vi har beskrivit möjligenovan- -
kunna påstås innebära större avgångsskyldighet än gäller denpåen som
övriga arbetsmarknaden. Bl.a. stadgandets lydelse det intrycket. Detger
skulle vidare kunna hävdas prövning arbetstagarens framtidaatt en av
arbetsfömiåga görs bakgrund den aktuella anställningenmot denav om
sker enligt kap.7 4 § LOA, medan den sker bakgrund hela arbets-mot av
marknaden den görs enligt AFL.om

Mot sådan tolkning talar dock stadgandets faktiska tillämpning. Vien
det tveksamtär sådanatt skillnad verkligen föreligger, särskiltanser om en

bakgrund stadgandet kommot till flera decennieratt före lagstiftningenav
förtidspension och är tidig föregångare tillattom snarare se som en

denna.
Innan vi går närmare in den frågan,på finns det skäl att ta upp om en

sådan skillnad huvudöver befogad.ärtaget
Vid prövningen denna fråga har vi valt hänsyn även tillatt taav

reglerna i 13 kap. 2 § LOA läkarundersökning och avstängning påom
grund sjukdom. En särskild avgångsskyldighet för statligt anställda kanav
nämligen inte upprätthållas, den inte kompletteras med möjlighet attom en

fram medicinsk utredningta arbetstagaren.om
Ett våra huvudmål är lagstiftningen långtså detatt är möjligtav som-

med hänsyn främst till demokratisk styrning, insyn och rättssäkerhet skall-
stämma överens med vad tillämpas inom arbetsmarknaden isom stort.
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iåsikt detreglering enligt vår såenhetlig vägerIntresset tungt attav en
reglerna i RFmöjligt hänsyn till bl.a.medprincip och långt det ärså

slopas.särreglermotiverar att
tillräckligskäl meddet finnsdå någotåterstår prövaDet att somom

särskilt föravgångsskyldighet medför utökadtyngd talar ett systemen
längre iörför sjuka statsanställda går änläkarundersökningtvångsvis som

skulle kunna kravet på rätts-sådant skälandra arbetstagare. Ett attvara
arbetsuppgifter börmed maktutövandearbetstagareleder tillsäkerhet att

sjukdom.grundskyldighet lämna anställningen påsärskildha att aven
arbetstagaren saknarviktigt i de fall därskulle dettaSärskilt vara

utredning-medicinskai rehabilitering ellersjukdomsinsikt och vägrar delta
ar.

där myndigwden kommunala sektornanföras det pådetta kanMot att -
utsträckning inte finnsförekommer iobestridligenhetsutövning stor

anställningsföravbrytamöjlighetsärskild regelnågon att ettsom ger
förhållande har enligtanställdes sjukdom. Dettagrund denhållande på av

till olägenheter.inhämtat inte lett någravad vi har
tvångsvismeddagensutgångspunkt för ärEn att systemresonemanget

sjukdom inte fungeraravstängning grundläkarundersökning och på av
främstavgörande punkter,Kritik kan riktas det påtillfredsställande. mot

för arbetsgivama,krångligt och svårtillämpatdetden grunden är såpå att
upplevstvångsvis läkarundersökningför ärendeäven att ett somommen

arbetstagaren.och kränkandedramatisktså av
arbetstagaren genomgåarbetsgivaren kan åläggadärEtt attsystem en

missbrukgarantierinnehålla långtgåendeläkarundersökning måste mot
ingrepp i arbetstagarensallvarligtundersökningen äreftersom ett

psykiatriska fråge-inriktadintegritet, särskilt den är påpersonliga om
har försetts med är sågarantier dagensställningar. De som system

arbetsgivarelång tid ochärende mycketlångtgående utantaratt ett en
läkarundersökningsärendegenomföraknappast kanspeciell kompetens ett

till slut.
sällanläkarundersökning tillämpas såtvångsvisdagens reglerAtt om

de meddet kan också bero påkrångliga. Menkan bero de är såpå attatt
anställningsförvt-illa in i moderntoffentligrättsliga prägelsin ettpassar

arbetsgivarenmöjlighet förnämligen sådanhållande. vi det ärSom enser
anställningsfördet statligamed grundsynen påmycket förenasvår att

avtal.helt och hållet grundat påhållandet som
aktuellagälla devad skulleintresse naturligtvisärAv stort om nusom

för gällanderedogörelsersammandrag deslopades. kortreglerna Ett av
mellan arbets-likheternavid handenhar lämnatsrätt attovan gersom

marknadssektorema är stora.
arbetsgivarenarbetsmarknadenövriga ärden statliga och denBåde på

rehabilitera ochåtgärder förskyldig vidta långtgående attatt anpassa
sjukdom har problemgrundtill arbetstagare påarbetet avsom

arbetsplatsen.
arbetsmarknaden arbetstagarenövriga ärstatliga och denBåde denpå

rehabiliteringen.skyldig delta iatt
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övriga arbetsmarknaden har arbetstagarenden statliga och denBåde på
rehabili-arbetsförmågaenligt hanstill förtidspension AFL,rått trotsom

till minst hälften.teringförsöken varaktigt nedsattär
arbetsgivarenövriga arbetsmarknaden kanBåde den statliga och denpå

det gäller arbets-anställningsavtalet närallra sista sägautväg uppsom en
arbetsuppgifter till-utför sinagrund sjukdom intepåtagare som av

i rehabilitering.fredsställande och inte deltarsom
arbetsgivarenarbetsmarknaden harden statliga och den övrigaBåde på

detarbetstagaren från arbete,uppsägningssituation avstängai rått att omen
särskilda skäl.finns

arbetsmarknaden kan arbetsgivarnastatliga och den övrigaBåde på den
arbetet, arbetstagareanställningsförhållandets lägga såinom att enram upp

kan utföra arbetsuppgifter i ställetsjukdom inte allapå grundt.ex. avsom
jfr avsnitttilldelas andra 6.3.1.

och övriga arbetsmarkna-skillnaden mellan den statliga denDen stora
mellansammanhang tillspetsat ligga i valetden kan i detta sägas att att

isjuk eller frisk har lagts på denfrån arbetstagaren ärutgå partatt
bedömaallmänt har möjligheteranställningsförhållandet sämst attsettsom

arbetsgivaren.och utreda detta, nämligen
arbetstagares bristande arbets-situation där det verkarI omen som en

arbetsmarknaden i inga for-fömiåga beror sjukdom finns det påpå stort
utredningarbetsgivaren tvinga frammella möjligheter för någonatt om

uppsägningssituation normalt har intressedetta. iDen att taavensom
dockvisar arbetsoñrmågan beror sjukdom årfram utredning påattsom

från sådanarbetsgivaren arbetstagaren. får därför utgåinte Man attutan
utredning fram, den relevant.ärtas om

befogat behållaSammanfattningsvis kan vi inte det är ettatt attse
tvångsvis läkarundersökning ochmed utökad avgångsskyldighet,system

avstängning grund sjukdom.på av
anföras ståndpunkt slopandeskål skulle kunna vår ärEtt att ettmotsom

undantagsfall skulle kunna leda till sjuka arbetstagarei enstaka att som
fåsjukdomsinsikt gick miste möjligheten tvångsvägensaknade attom

sjukpension och i stället sades upp.
fall peka den risken finns redan med dagensVi vill i detta på att

med väljaeftersom arbetsgivarna även detta kan sägaattsystem, upp
bedömning redovisasanställningsavtalet. Samtidigt vill vi peka på vår som

i slutändanlångvarig avstängning enligt kap. LOA13 2 §attovan en
förskulle kunna leda till arbetsgivaren fick saklig grund sägaattatt upp
uppsägning ianställningsavtalet. framförallt vill vi betonaMen ettatt en

förrän arbetsgivaren har vidtagit allasådant fall aldrig kan bli aktuell
till arbetstagarensåtgärder rimligen kan krävas för arbetetatt anpassasom

förutsättningar.
och 5förslag i denna del blir således reglerna i 7 kap. 4 §§Vårt att

lagstift-inte skall föras till denkap. 2 § LOA överLOA 13samt nya
ningen.

entledigande,finns regler handläggning bl.a. ärendenI LOA omom av
demläkarundersökning och avstängning grund sjukdom. Någrapå av av
inteRegeln i kap. behövssikte enbart på sådana ärenden. 13 3 §LOAtar
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avstängningsreglernanär i inte finns.LOA hellerInte reglerna hand-om
läggningen ärende läkarundersökning eller avstängning på grundettav om

sjukdom i kap.14 eller9 10 § LOA behövs när den materiellaav
regleringen slopas. Vi föreslår följaktligen intede förs tillöver denatt nya
LOA.

Särskilt fullmakzsarzställdaom

Vår bedömning reglerna läkrundersökning, avstängning ochatt om
avgángsskyldighet grundpå sjukdom kan slopas har gjorts motav
bakgrund bl.a. reglerna uppsägning i LAS. De är anställdaav om som
med fullmakt kan inte sägas enligt LAS enbart skiljas frånutanupp
anställningen med stöd inågon regel LOA. framgårSom avsnittav av
6.5.4 föreslår vi reglerna fullmaktsanställningens rättsverkningaratt om
oförändrade skall föras tillöver lag fullmaktsanställning.en ny om

Det kommer därför inte heller i framtiden möjligt bringaatt attvara en
fullmaktsanställning upphöra med stöd reglerna i LASatt av om upp-
sägning. En särskild regel för fullmaktsanställda avgångsskyldighetom
grund sjukdom därför finnasmåste i framtiden.även För sådanattav en
regel skall kunna tillämpas, krävs dessutom regler tvångsvis läkarun-om
dersökning och avstängning.

Man skulle kunna tänka sig för framtidens fullmaktshavare införaatt
regler avgángsskyldighet, läkarundersökning och avstängning. Avnya om

skäl vi har redovisat i avsnitt 6.5 har.4 vi valt inte i sak förändraattsom
regelkomplexet fullmaktsanställning. Ett undantag redovisasom som ovan

vi föreslårär 7 kap. 5 inte§ LOA skall föras till denatt överatt nya
lagstiftningen.

Vi föreslår sammanfattningsvis dagens regler avgångsskyldighet,att om
läkarundersökning och avstängning på grund sjukdom i kap.7 och4av
6 §§ kap.13 2 § LOA, skall föras över till den lag fullmakt-samt nya om
sanställning vi föreslår.som
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6.4 LAS bör i princip gälla direkt på den
statliga arbetsmarknaden

6.4.1 Arbetstagare i verksledande eller därmed jämförlig
ställning

Vårt förslag Anställningsskyddet för arbetstagare i verksledande
eller därmed jämförlig ställning bör i fortsättningen regleras på

sätt de övrigapå delarna arbetsmarknaden. Bestäm-samma som av
melsema i kap.4 7 § andra stycket, 7 kap. 2 § andra stycket och
7 kap. 9 och 10 LOA förs därför inte över till den lagen.nya
Vissa förordningsbestâmmelser upphävs också.

Inledning

LAS är tillämplig på arbetstagare i allmänhet, både arbetstagare i privat
och allmän tjänst 1 §. Enligt § andra1 stycket LAS undantas dock vissa
arbetstagare från lagens tillämpning. Ett undantagen gäller före-av
tagsledare. Lagen gäller således inte för arbetstagare med hänsyn tillsom
arbetsuppgifter och anstâllningsvillkor får ha ñretagsledande elleranses
därmed jämförlig ställning 1 § andra stycket 1 LAS.

I bl.a. kap.7 LOA finns emellertid bestämmelser gör LASsom
tillämplig detnär gäller arbetstagare i företagsledande, eller det hetersom
i LOA, verksledande eller därmed jämförlig ställning. En sådan regel finns
i kap.7 2 § andra stycket LOA. Den handlar uppsägning arbets-om av

i verksledande ellertagare därmed jämförlig ställning under förutsättning
de är förordnade tills vidare.att För uppsägning sådana arbetstagare påav

det statliga området krävs således saklig grund enligt 7 § LAS. Bedöm-
ningen saklig grund föreligger dock, liksom på arbetsmarknadentarav om
i övrigt, betydande intryck arbetstagarens ställning. Med högreav
tjänsteställning och större följer även mindre brister i tjänsteut-attansvar
övningen kan utgöra saklig grund för uppsägning med hänsyn till de höga
krav får ställas pá dessa arbetstagare prop. 196560som 197, jfr t.ex.s.
AD 1988 101; Lunning, Anställningsskydd, sjunde upplagannr 189.se s.
I själva verket torde anställningsskyddet enligt LOA tämligen uttunnatvara
på den nivå det här frågaär jämfört med vad gäller försom om som
arbetstagare i allmänhet. Vid uppsägning på grund arbetsbrist, närt.ex.av

myndighet läggs ned upphör, gäller formellaen regler församma som
arbetstagare i allmänhet. Med hänsyn till anställningens ligger detart
emellertid i sakens LAS och andranatur att skyddsregler detnärt.ex.
gäller turordningskretsamas bestämning och arbetstagares placering i
dessa, i realiteten saknar betydelse för dessa arbetstagare.



199260SOU202

s.k.riksdagensbakgrundvidirektiv 12 sägss.våra att motI av
undersökaskallrskr. 22629,1986 8799, KUverksledningsbeslut prop.

område. Avbärkraft också påhari LASför undantaget statensskälenom
ibehovetbeaktavi börvidareframgår att4direktiven s. att sam-av
nivånchefer, bl.a. påstatligablandrörlighetåstadkomma störreverkan

verkschefen.undernâmrast
gällerstatsförvaltningen. Detichefernade högstatillsätterRegeringen

avdelningschefermilitärer,landshövdingar, högregeneraldirektörer,t.ex.
anställda medprofessorerochOrdinarie domaremotsvarande.och

för frågordepartementVarjeregeringen.ocksåtillsättsfullmakt svararav
sittinomtjänsternatillsattaregeringeni dechefsförsörjningen avom

område.
bestämdföranställs normaltcheferandravissaMyndighetschefer och

period. Tilldärefter årochförsta gångeni allmänhet år tretid, enpersex
förordnande-tillrättsärskild pensionsrätt,knutenanställning ärsådan en

medanställdacheferregeringsanställda ärövrigaFlertaletpension.
fullmakt.medanställdaårvidare medan någratillsförordnande

Överdirektörer, föranställtstidigaremyndighetschefer, harinte ärsom
motsvarandeelleravdelningschefervidare ochtillsbestämd tid eller
rörlighet ochökande kraven påtill dehänsynvidare. Medvanligen tills

regeringenpolicyenligt dennivå bör,chefer på dennaförförnyelse som
statssekreterarcirkuläret C 19911,chefsñrsörjningsfrågoridrivithar

medvidareantingen tillsanställasfortsättningenidessa arbetstagare men
ieller,trygghetsâtagandenmed vissakombineratchefsskaptidsbegränsat

trygghetsåtagan-vissakombination medibestämd tid,försärskilda fall,
den.

chefslöneavtaletomfattaschefernaförordnaderegeringenDe avav
gällernär detregeringenfastställs1985 14. LönenCirk. ASAV av

detchefslönenämnd närmotsvarande och Statensmyndighetschefer och av
motsvarande.avdelningschefer ochgäller

generaldirektörerlandshövdingar,omkringdet 170närvarande finnsFör
regeringen.underdirektlydermyndigheterchefer förandraoch som

regional nivå finnsPå450 arbetstagare.cirkaChefslöneavtalet omfattar l
länsarbets-länspolismästare,chefer;regeringstillsatta150omkringdet

vissa arbets-m.fl. Förhögskolerektorerlänsbostadsdirektörer,direktörer,
ellerregeringenintedockfastställs lönernakategoridennai avtagare

myndigheten.den centralachefslönenämnden utan av
enligtförordnandepensiontillrättchefer har nämntsVissa som
gällerförordnandepension Det19911160förordningen m.m.om
tid. Iför bestämdförordnandenp-tjänster, dvs.s.k.medarbetstagare
antalochlandshövdingargeneraldirektörer,fråga ettdetpraktiken är om

förordningen.omfattasarbetstagareCirka 200chefer.högreandra av
därmedochLOAi bl.a. 7 kap. 2 §reglernainnebärreformEn attsom

vicheferna kommer,statligahögstañr de allraskall gällainteLAS som
chefer hosomkring 500beröradet,bedömer staten.att

omfattasintemed fullmaktanställdacheferhär kan sägasRedan att av
Anställnings-betänkandet.avsnitti dettaförslagöverväganden ochvåra av

avsnitt 6.5.4.underbehandlasfullmaktformen
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iBestämmelsen 7 kap. 2 § stycket LOAandra

Bestämmelsen omfattar enbart arbetstagare anställda tills vidare.ärsom
Den således inte arbetstagare anställda ñr bestämd tid elleräravser som

fullmakt.med
Genom bestämmelsen i blir bl.a. tillämplig för sådanaLOA 7 § LAS

arbetstagare i verksledande eller därmed jämförlig ställning som armars
skulle omfattas undantagsregeln i andra stycket1 § LAS. Be-1av
stämmelsen innebär bl.a. regeln saklig grund för uppsägning i LASatt om
gäller för dessa arbetstagare.

Bestämmelsen i kap. fördes7 2 § LOA över till LOA från StjL30 §
ändringnågon i sak.utan

Bestämmelsen infördes i StjL i samband med den lagen anpassadesatt
till anställningsskyddslagen. förarbetenaI till ändringarna i StjL uttalades

den lagstiftningen anställningsskydd inte fick föranleda någonatt nya om
försämring det befintliga anställningsskyddet prop. 197488 178 ochav s.
230. Därför skulle vissa regler i gällaLAS för de tjänstemän iäven
verksledande eller därmed jämförlig ställning förordnade tillssom var
vidare.

i §Undantaget 1 LASandra stycket 1

Från den äldre anställningsskyddslagens tillämpningsområdel97412
undantogs arbetstagare företagsledandemed eller dänned jämförlig ställ-
ning. den gällande lagenI undantas198280 arbetstagare mednu som
hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får ha företagsle-anses
dande eller därmed jämförlig ställning. Regelns räckvidd har alltså
begränsats hänsyn även skall till anställningsvillkoren.att tasgenom

När det gäller arbetstagarens arbetsuppgifter eller ställning i företaget
har den gällande anställningsskyddslagen innebörd dennu samma som
äldre prop. 1981 8271 94 och förarbetena till den äldre lagen är alltsås.
alltjämt vägledande i detta avseende.

förarbetena framgår de huvudsakligaAv skälen till företagsledar-att att
undantogs från lagens tillämpning de har utpräglad arbets-attna var en

givarfunktion och särskild förtroendeställning i förhållande tillen
arbetsgivaren prop. 1973129 194.s.

Vilka arbetstagare skulle omfattas undantagsbestämmelsen i densom av
äldre anställningsskyddslagen tämligen detaljerat i förarbetena tillangavs
den lagen. undantagsregelnAtt inte kom gälla det statligapå områdetatt
har framgått det föregående. När det gäller undantagets till-tänktaav
lämpnirg det statligapå området uttalade emellertid inrikesutskottet
följande InU 197336 27s.

Även på det offentliga området bör reglerna restriktiv tolkning.ges en
anförsSåsom i propositionen bör lagen inte gälla för bl.a. generaldi-

rektörer, överdirektörer och i allmänhet inte heller för avdelningsche-
fer.
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företagsledamastill undantaget i ocksåBakgrunden LAS attvar an-
skyddssyn-det från socialaställningsförhållanden sådanaansågs attvara

fanns framträdande behov lagstiftningsvägenpunkter inte något attav ge
anställnings-195. äldredem anställningsskydd 1973129 Denprop. s.
anställnings-inte uttryckliga kravskyddslagen uppställde dock några på
tillämpning.företagsledare skulle undantas från lagensvillkoren för att en

förslaget till den nuvarande anställningsskyddsla-Under beredningen av
arbetstagarhåll i den äldrefrån gällande undantagetgjordes det attgen

gälldehade skapat problem i den praktiska tillämpningen. Detlagen ar-
företagetmed hänsyn till sin ställning i närmastbetstagare attvoresom

inte hade tillförsäkrats häremotbeteckna företagsledaresom men som
uppsägningstid ochsvarande förmåner i fråga lönevillkor,t.ex.om

förekom arbetstagare hänfördes tilluppsägningslön. praxis ocksåI att
tillförsäkrats förmånerkategorin företagsledare de hadeutan att som

svarade sådan ställning jfr 146 och 1980 92.AD 1979mot nren nr
tillför-förslag diskuterades arbetstagaren skulleEtt att varasom var

bibehållna anställnings-säkrad minst månaders uppsägningstid medsex
frånförmåner och dessutom avgångsvederlag för undantas lagensett att

skäl förslaget anfördestillämpning 19818271 179. Somprop. emots.
bl.a. det onödigt krångligt och från visst håll det skulle innebäraattatt var

genomfördes 1981försämring för företagsledarna det prop. 8271en om
93.s.

denna bakgrund tillkom det gällande tillägget i LAS, arbets-Mot attnu
till anställningsvillkoren skall ha ñre-även med hänsyntagaren anses en

Ändringentagsledande ställning för undantas från lagens tillämpning.att
motiverades följande 19818271på sätt prop. 93s.

anställningsskyddslagen självfallet gälla endast demUndantaget i bör
i verklig mening kan betraktas företagsledare. Häri liggersom som

enligt bedömning derasmin mening inte bara bör göraatt man en av
formella position andra omständigheter typiska föräven ärutan av som

ekonomiskaföretagsledare i mening, exempelvis de villkorgängse
under vilka de arbetar.

har för lösning innebär begreppet företagsledan-Jag stannat attsomen
i lagensde eller därmed jämförlig ställning i och för sig behålls den nya

med tillägg markerar viss förskjutningi synsättet.text ettmen som en
Bestämmelsen skall liksom tidigare tillämpas restriktivt och ges en

innebörd. förutsättning för arbetstagare skall hasnäv En att ansesen
företagsledande eller därmed jämförlig ställning har angetts attvara
arbetstagaren inte bara har företagsledande funktioner de tidigaresåsom

beskrivits tillförsäkrad löneförmånerhar också arbetstagaren ärutan att
anställningsvillkor normalt tillkommer företagsledare.och andra som

tid har frågan innebörden undantaget i § andraPå lsenare om av
prövning Arbetsdomstolen i domar,stycket varit föremål för tvâ1 LAS av

nämnda domenoch den förstAD 1989 133 AD 1991 86. Avnr nr
fråganuppsägningstidens längd betydelse förframgår bl.a. äratt storav
uttalastillämplig anställningsförhållandet eller inte. I domenLAS är påom

uppsägningstiderför övrigt det torde ovanligt med kortare änatt sexvara
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månader för arbetsgivares uppsägning företagsledare. I rättsfallet ADav
1991 86, gällde verkställande direktör i aktiebolag, fast-nr som etten
ställde domstolen skäligen uppsägningstiden till månader. Domstolensex
uttalade också, talpå lönevillkoren, de bedömasmåste i ljusetattom av
förhållandena i bolaget.

överväganden

Den ändrade chefsrøllen

Sedan början 1980-talet har chefsfrågoma inom statsförvaltningen givitsav
allt uppmärksamhet. Myndighetschefemas och övriga chefers rollermer
har lyfts fram och vikten väl fungerande chefsskap har understrukits,av
ledarrollen har betonats se bl.a. 19868799.prop.

det iAtt dag ställs andra och högre krav på statliga chefer än tidigare
hänger bl.a. med kraven på effektivare resursutnyttjande.ettsamman
Myndigheterna skall besparingar,göra omprövningar och omprioriteringar
i syfte effektivisera och minska kostnadernaatt i verksamheten. Myndig-
heternas chefer bär för genomförandet dessaansvaret åtgärder.av

Under 1990-talet står Sverige inför fömyelseproblem.svåra Alla
sektorer och branscher är för omvandlingstryck,utsatta ett är starkaresom

kanskeän någonsin tidigare.
Ett led i den förändring statsförvaltningen pågår är denav som nu

ändrade budgetprocessen med treåriga budgetramar. innebärDen deatt
direkt verksamhetsansvariga större finna lösningarett förutrymme attges

deuppnå målatt statsmakterna sätter för verksamheten. Samtidigtsom upp
skärps kraven uppföljningpå och utvärdering.

Till den ändrade bilden hör också de ökande kraven på öppenen mer
och serviceinriktad statlig förvaltning.

Den allmänt beskrivna på den statliga förvaltningen följsnu synen upp
med klart angivna krav på myndigheternas ledning när det gäller verksam-
hetens planering, övervakning och uppföljningi syfte statsmakternaatt av
uppställda mål uppnås.

Detta framgår framför allt verksförordningen VF, där myndig-av
hetschefens befogenheter och detaljerat 3 10 §§. Detansvar anges -
ligger i sakens cheferna närmastnatur underatt myndighetschefen i större
eller mindre omfattning också måste ha liknande jfr 21 §ettanses ansvar
andra stycket VF och reglerna i myndigheternas instruktioner om
organisation och chefsskap.

Inom chefs ansvarsområde ligger vidare den betydelsefulla uppgiftenen
på myndighetsnivå företrädaatt arbetsgivarintresset vid förhandlingar med

arbetstagarorganisationema. Den svenska modellen för förhandlingar på
arbetsmarknaden förutsätter och bygger på sådan rollfördelning.en

allraDe högsta cheferna

Mot bakgrund det detstår enligtsagts vår mening klartav som ovan att
också de högsta statliga cheferna har sådan särskild förtroendeställningen
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anställningsskydd börderasarbetsgivarfunktionutprägladsådanoch atten
ställningmotsvarandeiför arbetstagareutformat på sätt somsammavara

arbetsmarknaden.övrigapå den
intestycket LOAandrai kap. 2 §bestämmelsen 7därförVi föreslår att

blir direktfrämst LASinnebärDettill den lagen.förs attöver nya
saklig grundbestämmelsen i 7 § LASdärmed ocksåtillämplig att ommen

hosarbetstagaregälla för delängre kommer statenuppsägning inteför att
tillämpning. kanHärfrån lagensundantagetomfattaskommer att avsom

de särskildaföreslåroch 6.4.3avsnitten 6.4.2vi underskjutas in attatt
verksledandeiarbetstagarekap. LOAi kap. och 9bestämmelserna 8 om

avsnittunder 6.4.4förslaghör också vårtTill bilden attställning upphävs.
avskedande till denreglerna i LOAsärskildaföra deinte över nyaom

avskedande bliibestämmelserna LASstället kommer attlagen. I om
statliga området.tillämpliga detpå

anställnings-får frågoromfattas LASintearbetstagareFör omavsom
anställningsavtalet.enskildaregleras i detskydd i stället

statligaemellertid de allra högstaföregående ärframgått detSom av
därför intetid. berörsbestämd Deanställda förregelmässigtcheferna

stycketandrabestämmelsen i 7 kap. 2 §förslaget upphävaformellt attav
Ändringen chefsan-formen förnaturligtvisemellertidinnebärLOA. att

anledningsaknas detordningenden föreslagnaändras. Medställningarna
anställningarmöjlighet till påförfattningsregleradsärskiltha kvaratt en
jämförlig ställ-eller därmedverksledandeibestämd tid för arbetstagare

omfattas LAS. Detintecheferna kommerallra högstaning. De att av
enligttidsbegränsasanställningsavtalen kaninnebär bl.a. parternasatt

reglerarandra stycket LOA,kap. §överenskommelse. heller 4 7Inte som
aktuella arbetstagare,för härförordnandentidsbegränsamöjligheten att

kananledning däravMedtill den lagen.därför förasbehöver över nya
tidsbegränsningsför-stycketi första lbestämmelsen 3 §också bl.a.

19911750 upphävas.ordningen
vissainnebärbestämmelserfinnsoch LOAkap. 9 10 §§ attI 7 som

därför inte kanbestämd tid och sägasanställda förchefer trotsär uppsom
cheferanställningar. Dessafrån sinaskiljas eller förflyttasdetta kan

anställningensundantagsregeln i LAS. Frågoromfattaskommer att omav
anställnings-enskildaregleras i detfortsättningenupphörande får därför i
nuvarandei 7bestämmelsernaföljer alltsåMed förslagavtalet. vårt att

anställningsför-överflödigablir närLOAoch 7 kap. 10 §kap. 9 §
föreslår därföranställningsavtal. Vii enskildahållandena regleras att

ändringarmedförden lagen. Detförs tillbestämmelserna inte över attnya
LOA.i 17 kap. 3 §också måste göras

fortsättningsvis skallnuvarande reglerna ävendesjälvklartDet är att
träffats innan denharanställningsavtalmedför arbetstagaregälla som

införas Övergångsbe-därförkraft. börträder i Detföreslagna lagen en
innebörd.stämmelse dennaav

arbetsgivaren ochförmöjligheterdet skapasförslag innebärVårt att
anställningsavtaletenskildadetutformaberörda arbetstagare gemensamtatt

önskvärdbehovsåväl det allmännastillgodoserdet bådeså, att av
enskildesdenallmänna kravchefsrörlighet och andrachefskompetens, som

arbetstagarefrån dekan utgåanställningen. Mantrygghet ibehov attav
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det här frågaär träffar sådana anställningsavtal anställnings-attsom om
tryggheten inte blir mindre vad denän är i dag. föreslagnaDen ordningen
bör också underlätta rekryteringen statliga chefer från den privata delenav

arbetsmarknaden och därmed positivt medverka till rörlighet mellanav en
olika arbetsmarknadssektorer. Enbart förekomsten olika regelsystemtvåav
kan på goda grunder motverka sådan rörlighet. hinderDettaantas en
undanröjs med förslag.vårt

Vi lägger inte fram något konkret förslag till hur det föreslagna
skall hanteras praktiskt. Det ankomrnasystemet måste arbets-pårent

givaren regeringen bedöma särskildanågra regler behövs detatt närom
gäller behörighet förhandla och träffat.ex. anställningsavtal. Vi villatt om
dock peka på regeringen tidigare har bemyndigat eller fleraatt en personer

på regeringens träffavägnar avtal anställningatt med arbetstagare.om en
Beredningen ärendena bör i fortsättningenäven kunna ske påav samma
sätt i dag enligt regeringens direktiv.närmare Vi lägger inte hellersom
fram förslagnågot hur anställningsvillkoreni framtiden lämpligen börom
utfonnas. Frågor bestämmande lön och andra allmänna anställnings-om av
villkor får givetvis i samband med det individuella anställnings-tas attupp
avtalet träffas. dennaAv anledning kan bl.a. chefslöneavtalet behöva ses
over.

Närmare undantaget i LASom

Enligt första§ stycket1 LAS gäller lagen för arbetstagare i allmän eller
enskild tjänst. Undantagen för arbetstagare företagsledandei eller därmed
jämförlig ställning ursprungligen, framgår förarbetena,tog ävensom av
sikte sådanapå arbetstagare i allmän tjänst. Inrikesutskottets betänkande
innehåller uppgifter borde omfattas det tänkta undantagetom vem som av

detpå statliga området InU 197336 27 bestämmelsenAtt inte ficks.
tillämpningnågon på det statliga området och dess tillämpningsområdeatt

sedan har begränsats hänsyn även skall till anställnings-att tasgenom
villkoren förändrar inte det förhållandet lagrummet ursprungligenatt var

utformatså det kunde täcka också det statliga området. Lydelsenatt 1 §av
första stycket LAS behöver alltså1 inte ändras för vårt förslag skallatt
kunna genomföras.

För undantagsregeln i LAS skall bli tillämplig förutsättsatt det att
arbetstagarens anställningsvillkor arbetstagarens ställning.motsvarar
Skulle anställningsavtal inte tillnå den nivå förutsättesett iupp som
undantagsregeln blir konsekvensen lagen skall tillämpas på anställ-att
ningsförhållandet.

Eftersom frågan undantagsregelns räckvidd år fråga förytterstom en
rättspraxis är det inte möjligt exakt vilka arbetstagareatt ange som om-
fattas regeln. Vilka arbetstagare omfattas undantagsregeln iav som av
LAS är således rättsfråga måste lösas inom för den lagen.en som ramen
Man har alltså i varje enskilt ärende ställning till arbetstagarensatt ta om
arbetsuppgifter och anställningsvillkor är sådana arbetstagaren skallatt

tillhöra den kategori inte omfattas LAS.anses som av
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dock i allmänhetaktuella torde detde arbetstagare ärFör avsom nu
grundföreskrifter framgå de påandramyndighetens instruktion och att av

därmed jämförligverksledande ellersina arbetsuppgifter har enen
betydelsedärför naturligtvisföreskrifter fårställning. Dessa stor som

arbetstagaresfall har avgörai enskilttolkningsdata när attett om enman
ellerverksledandearbetstagaren harsådanaarbetsuppgifter är att enen

anställningsvillkoren torde detställning. det gällerdärmed jämförlig När
särskilda förmåner iharframgå arbetstagarenanställningsavtalet attav

dockmyndigheten.inom Detförhållande till andra arbetstagare synes oss
sin uppfattning LASsavtalet ocksålämpligt iatt parterna omanger

tillämplighet.
domar avseende undan-Arbetsdomstolens tvåframhållasHär kan att

anställningsvillkoren äråskådliggörtagsregelns räckvidd tydligt storatt av
anställningentillämpliglagen ärbetydelse det gäller avgöranär att om

uppsägninguppsägningstidens längd vidbetydelseeller inte. särskild ärAv
månaderunderstigeravtalade tidenfrån arbetsgivarens sida. Om den sex

133, AD 1991tillämplig se AD 1989kan det tala för lagen äratt nrnr
86.

också företagsleda-förut86 nämnts,I rättsfallet AD 1991 var, somnr
uttalade de måstebedömning. Domstolentilllönevillkor attupperens

kan därför hävdasi bolaget. Detljuset förhållandenabedömas i att enav
bakgrundskall bedömassåvitt i fråga,statlig chefs lön, är mot avnu

myndigheten.förhållandena i
har s.k.statliga cheferna, bl.a. dede högstaklartDet står att som nu

Avgränsningsproblemen liggeriomfattas undantaget LAS.p-tjänster, av
allvarligavi emellertidheller där någranivån därunder. Intei stället på ser

tillämplighet.förgäller avgränsningen LASproblem detnär

saklighet och opartiskhetRegeringsformens krav på

tillsättning statligstadgas det vidandra stycket RFI kap. 9 §11 att av en
grunder, förtjänst ochavseende vid sakliga såsomtjänst endast skall fästas

sidangrundlagsregeln åtmöjlighet avtalsvägen sättaskicklighet. Någon att
förRegeringsformen således inte någotfinns givetvis inte. utrymmeger

rekrytering statstjänstemän.renodlad politisk av
enligtske tvåoffentliga tjänstemän kan allmäntRekryteringen settav

boken Svenskoch spoilssystemet. Ihuvudprinciper meritsystemet
förvaltningspolitik,SvenskförvaltningspolitikSöderlind, Petersson, O,D,

följandebeskrivs sätt.Uppsala 1601986, systemens.

grundval detrekryteras påinnebär tjänstemännenMeritsystemet att av
förtjänstbegreppen ochinom de svenskaslag meriter rymsav som

politiska meriter ärSpoilssystemet innebärskicklighet. att av-
de politiskaEfter valseger besätterkrigsbyte.görande spoils en

Spoilssys-sina partianhängare.förvaltningstjänstema medmakthavarna
och vidförsta presidentemai redan debörjade tillämpas USAtemet av

tjänsteinnehavarefederalapraktiskt all1800-talet byttesmitten tagetav
till slutet 1800-från parti Ipresidentposten övergicknär ett annat. aven

tillhöra the meritvissa tjänster skulleemellertidtalet bestämdes att
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system och andelen spoilstjänster har sedan successivt minskat och
omfattar inte cirkaän tio alla federala tjänster.procentnu mer av
Spoilssystemet tillämpas emellertid i våra dagar i utsträckning istor
många u-länder. deI västeuropeiska har i Sverigestaterna som- -meritsystemet länge dominerat, i England sedan 1850-talet.t.ex.

Spoilssystemet torde också ha begränsad utbredning i Sverige. Atten
statssekreterare rekryterast.ex. politiskt allmäntär regering-accepterat, se

skrivelse till riksdagen, Skr 198586177.ens
Vårt förslag i detta avsnitt avseende myndighetschefer m.fl. ñrändrar

inte de principer används vid rekryteringen dessa arbetstagare.som nu av
I kap.l 9 § RF stadgas domstolar förvaltningsmyndigheteratt samt och

andra fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen isom sin
verksamhet skall beakta allas likhet inför lagen iaktta saklighet ochsamt
opartiskhet. I våra direktiv hålls denna bestämmelse fram när det gäller
frågan uppsägning arbetstagare i verksledande eller därmedom av
jämförlig ställning.

Vår bedömning är det ligger i sakensatt regeringen ochnatur att
statliga myndigheter, liksom i sin övriga verksamhet, beaktar grundlags-
regeln fråga uppkommer skilja verksledandeatt arbetstagareom om en
från anställningen. Detta brott regeln skulleoavsett kunna medföramotom
civilrättsligt skadestånd eller inte jfr AD 1985 129 och 1986 28. Vinr nr

det alltså dessa arbetstagareattser grundlagsregelnsom ärgenom
tillförsåkrade starkare skyddett än vad gäller för motsvarandesom
arbetstagare på arbetsmarknaden i övrigt.

Bestämmelserna förordnandepensionom

Med vissa anställningar följer det särskild pensionsrätt, rätt tillen
förordnandepension. Bestämmelserna förordnandepension innehållerom
tillägg till och undantag från det statliga pensionsavtalet.

Den januaril 1992, samtidigt med den pensionsplanen, träddenya
förordningen 19911160 förordnandepension i kraft. För-om m.m.
ordningen har förordningen 1984ersatt 1041 i ämne. Bestämmel-samma

gäller för arbetstagare har p-tjänster, dvs.serna är förordnandesom som
för bestämd tid se 8 första§ stycket AF och finns i bilagorupptagnasom
till ñrordningen.

Om sådan arbetstagare avgår från p-tjänst haren rätt till ålders-som en
eller sjukpension enligt pensionsplanen, har han i stället rätt till ñr-
ordnandepension 2 förordningen.§ Rätt till förordnandepension har
också den har haft eller flera p-tjänster i oavbruten följdsom i minsten
tolv år och inte i samband med avgången går över tillsom tjänsten annan
med statlig pensionsrätt eller tjänstepensionsrätt omfattas samord-som av
ningsbestämmelser i pensionsplanen 3 § första stycket förordningen. Om

förordnande löper ochett det inte blir förnyatut någon anledningav annan
än på arbetstagarens begäran, har arbetstagaren rätt till förordnande-egen
pension även nämnda förutsättningar inte är uppfyllda 3 § tredjeom nyss
stycket förordningen. Om det finns särskilda skäl kan regeringen i vissa
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intedenförordnandepension åtbeslutasituationerangivna annarssomom
ñrordningen.pension §4få sådanskulle

fortsättningsvis börpensionsfrågomaäveni sakensliggerDet attnatur
denanvända sigvilldåanställningsavtalen. Omenskildai de avlösas man

naturligtvis inte någotdetmöteri dagförordningenordning gersom
nyanställ-fortsättningsvis viddock intebehövsförordningenSjälvahinder.
dröjerdetEftersomfråga ettdet här ärarbetstagaredeningar om.somav

emellertid intedentillämpning kansaknarförordningeninnan nuantal år
omtrycktB19876SAVF SförordningensärskildaDenupphävas.

inte direktpåverkasstatsrådförtjänstepensionsrått13 av14 B1991 om
förslag.vårt

§ RFkap. 10Anställningsskyddet och II

avspeglarverksamhetenförochställningarbetstagaresberördaNu ansvar
anställningsskydd,i dag i derasredanföregående,detframgåttsig, avsom

ocksåkanHärpensionsförmâner.i derasvissa falloch ianställningsvillkor
tillsvidare-uppsägningarbetsgivarensuppsägningstiden vidnämnas avatt
har lönochchefslöneavtaletomfattasarbetstagareanställda ensomavsom

avtalet.månader 6 §tillmånaden uppgårikrminst 27 000på sex
påverkas,följer 7 § LASuppsägningarskyddDet sommot avsom

förochförtroendeställninginledningsvis, arbetstagarensframgått ansvarav
uppsägningfinns förgrundsakligBedömningenverksamheten. avav om

beroendetills vidare äranställdärarbetstagareskälpersonliga somenav
Även tidsbe-gällerdetverksamheten. närställning iarbetstagarens enav

ifinns det dagområdemyndighetschef påanställninggränsad statenssom
skydddetanställningsfonnen inteden motinnebärregler att gersom

avtaltidsbegränsatmedföljernormaltupphörande ettförtida om an-som
innebärnormaltanställningtidsbegränsadskyddställning. Det som en

och§ LOAförflyttningi 7 kap. 10s.k.regelnigenomsåledesbryts omav
§ LOA.affärsverkschefer i 7 kap. 9entlediganderegeln avomav

anställningsskyddetbedömningenligt vårinteinnebär attFörslaget
i fortsätt-detendastmedförDetarbetstagare.berörda attförförsämras

till omstän-med hänsynmedindividuelltblir ettningen systemett mera
grund-sägs§ RFanställningsskydd. kap. 10I 11 attdigheterna anpassat

iskallrättsställningstatstjänstemännensbestämmelserläggande gesom
cheferdeinnebär bl.a.stycket LASandra attUndantagsregeln i §llag.

sådanainskränkningar änandrakan sägasgällerdet här utan somuppsom
i kap.saklighet 1påkravetdet allmännaelleranställningsavtaletföljer av

därförmåstestycket LASandrai §Undantagsregeln 1§ RF.9 anses
ställer.RFkap. 10 §uppfylla det krav 11tillräcklig för att som
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6.4.2 Turordning vid uppsägning på grund arbetsbristav

kap;Vårt förslag Bestämmelserna i omnuvarande LOA turord-
ning vid arbetsbrist.uppsägning gnmdpå bör inte föras tillöverav
den lagen. Det innebär bl.a. atthithörande frågor kommernya att

författningsreglerade kommerenbart i LAS. Därmedvara samma
lagregler gälla för hela arbetsmarknaden.att Å

Inledning

Enligt våra direktiv skall lagstiftningen på den statliga delen arbets-av
marknaden så långt det möjligtär stämma överens med vad tillämpassom
inom arbetsmarknaden i Mot denna bakgrundstort. granskar vi i det
följande bestämmelserna i 8 kap. LOA turordning vid uppsägning påom
grund arbetsbrist.av

Frågor turordning kommer vid uppsägning på grund arbets-om upp av
brist och när det gäller företrädesrätt till återanställning.

Under detta avsnitt behandlas de turordningsfrâgor är aktuella isom
Återan-uppsägningssituationer och är reglerade i 8 kap. LOA.som

ställningsfrågoma i LOA under nästa avsnitt,tas 6.4.3.upp
huvudsakligaDe författningsbestämmelsema turordning vidom

uppsägning finns i LAS. I vissa hänseenden föreligger dock awikandeen
eller kompletterande reglering i kap.8 LOA.

Anställningsskyddslagens turordningsregler vid uppsägning på grund av
arbetsbrist 22 och 23 LAS bygger på tanken företräde till fortsattatt
anställning skall efter anställningstid och ålder sist in, först Genomges ut.
kollektivavtal kan dock på arbetsmarknadenparterna göra frånavsteg
lagens bestämmelser.

Parterna på den statliga arbetsmarknaden har också siganvänt denav
möjlighet LAS träffa kollektivavtal avvikelser frånatt lagen.som ger om
Det har skett avtalet turordning för arbetstagare hos Turgenom staten,om
A-S, SAV Cirk. 1984 A 11. avtalet framgårAv bl.a. turordnings-att
kretsarna det statliga området i stället för vad i 22 tredje§som anges
stycket LAS skall omfatta arbetstagare med i huvudsak jämförbara
arbetsuppgifter hos myndigheten denpâ där arbetsbristen finnsort 3 §
avtalet.

Pâ det statliga området regleras alltså frågor turordning vidom
uppsägning på grund arbetsbrist i LAS, i LOA, och i Tur A-S.av

När det gäller bedöma trygghetssystemet detatt på statliga området är
emellertid också det statliga trygghetsavtalet SAV Cirk. 1989 37 ochA
1992 A 3 största betydelse. Där finns bl.a. bestämmelseav en om
fördubblad uppsägningstid vid uppsägning på grund arbetsbrist.av
Innebörden trygghetsavtalet har redovisats bl.a. i 1990 års budgetpro-av
position prop. 1989901100 bil. 15 45-49, AU 18, rskr. 213, ävens. se
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KU19909115O 8och 15, samtbil. 2 1419909l100 s.prop.s.prop.
19909130.

LOAi 8 kap.bestämmelserNuvarande

turordningarbetsbrist skallgrunduppsägning påfrågaUppkommer avom
tills-ñrgäller ävendet behövs. Detfastställasuppsägningenför om

jämförlig ställningeller därmedverksledandeividareanställda arbetstagare
1 §.inte föreskriverregeringen annatom

tillocksåhänsynskalli turordningenplatsenbestämmandet tasVid av
ellerrättskipnings-fullgörriktigt sättmyndigheten påkravet ettatt

förvaltningsuppgift 2 §.
turordning skall påbestämmelsestrideruppsägningEn mot omensom

giltighetentvistogiltig. Vidförklarasarbetstagarentalan av enomav
3 §.tredje styckena LASochandrauppsägning tillämpas bl.a. 34 §

bestämmelsernatill nuvarandedebakgrundenNågot om

under mittenreformemaarbetsrättsligaomfattandesamband med deI av
dåvarandebl.a.arbete med1970-talet företogs attstortett anpassa

lagstiftningen,arbetsrättsligatill den allmännastatstjänstemannalagen
1974 12.anställningsskyddslagengällandedäribland den då

uttryckliga reglerfunnitsinte någraområdeTidigare hade det på statens
arbetsbristgrunduppsägning påbesvärsärendenturordning. I avomom

lästeförvaltningsrättslig praxissigdock utvecklat storhade det somen
26.längd 1974174anställningstidens prop.vikt vid s.

huvudlinjer.efterdrevs tvåavseende 1974 12Anpassningsarbetet LAS
skulle gällamöjligtutsträckningiinnebar LAS såDen storatt somena

fickreformen inteinnebarandraoffentligt anställda. Denför deäven att
anställningsskyddet.befintligaförsämra det

medförstai fyra DetgenomfördesAnpassningen togssett steg.grovt
juli SFSden 1974samtidigt med LAS 1i kraftändringar träddesom

ändringarandra med197356 Det197488, SOU1974359, togsprop. . januaridenregeringsformen 1denkraft samtidigt medträdde i nyasom
ändringarmedtredje1974174. Det1975 19741009,SFS togsprop.

denämbetsansvarsreformen lmed den s.k.i kraft samtidigtträddesom
och 196920.SOU 19721197578,januari 1975668,1976 SFS prop.

återståendedeändringar, närsista med smärrefjärde ochDet togssteget,
januari 1977deninförandet LOA 1avskaffades vidavtalsförbuden av

19751.bil. SOU197576105SFS 1976600, prop.
tillfram förslagskäl inteolikaförsta lades ettdenI etappen av

turordningavsked,regleranställningsskyddslagensgenomförande omav
itill ändringarnaövergångsbestämmelsemaföreträdesrätt. I stats-och

197412reglerna idärför LASförordnades dettjänstemannalagen att om
intevidareanställning tillstilloch företrädesrättavsked, turordning ny

skulle gälla.
iövergångsbestämmelsenämndaupphävdesden andraI etappen nyss

ñreträdesrätt. Detturordning ochreglerna i LASvad den avsåg om
i gjordesföreträdesrätt LASturordning ochbestämmelsernainnebar att om
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tillämpliga även detpå statliga området. Med hänvisning till den offentliga
verksamhetens särskilda beskaffenhet infördes dock del särskildaen
bestämmelser på området.

Vid införandet LOA den januari1 1977 avskaffades nämntsav som
återstående avtalsförbud. De hade bl.a. omfattat turordning vid uppsägning
på grund arbetsbrist. Därför överfördes inte alla bestämmelserna frånav
statstjänstemannalagen till LOA se 197576 105 bil. 2 222.prop. s.

Bestämmelserna i kap.8 LOA har därefter i huvudsakgenomgått
redaktionella ändringar.

Överväganden

Bestämmelsen i kap.8 förstaI § stycket LOA turordning förattom
uppsägning skall fastställas detnär behövs är enligt förarbetena närmast

tydlighetsföreskrift,att motiverad hänsyn till den offentligase som en av
förvaltningens fonnbundenhet prop. 197576 105 bil. 2 255. Enligt vårs.
mening behövs inte regeln i 8 kap. första§l stycket LOA. Den bör därför
inte föras över till den lagen.nya

Bestämmelsen i 8 kap. andra1 § stycket LOA arbetstagare iavser
verksledande eller därmed jämförlig ställning. Vid uppsägning på grund

arbetsbrist gäller i dag formella regler för dessa arbetstagareav samma
för arbetstagare i allmänhet. Vi har i avsnitt 6.4.1 föreslagit dessasom att

arbetstagare inte längre skall omfattas bestämmelsen i LAS sakligav om
grund vid uppsägning. Med hänsyn till anställningens ligger detart
emellertid i sakens även andra skyddsregler,natur att detnär gällert.ex.
turordningskretsamas bestämning och arbetstagares placering i dessa, i
realiteten saknar betydelse för arbetstagare i verksledande eller därmed
jämförlig ställning. Inte heller föreskriften i andra stycket bör således föras
över till den lagen.nya

Bestämmelsen i kap.8 2 § LOA det vid bestämmandetattom av
arbetstagarens plats i turordningen skall hänsyn även till kravettas att
myndigheten på riktigt fullgörsätt rättsskipnings-ett eller förvaltnings-
uppgift återfanns före tillkomsten LOA i 42 första§ stycket stats-av
tjänstemannalagen och utgör särregel i förhållande till 22 § LAS.en

förarbetenaAv framgår bl.a. bestämmelsen främstatt sikte påtar
sådana arbetsuppgifter innefattar myndighetsutövning prop. 1974 174som

56. Där sägs också det vid tillämpningenatt bestämmelsen intes. börav
bli fråga hänsyn till än klartatt ta påvisbara skillnader frånannat vadom

gäller enligt 22 § andra och tredje styckena LAS. Bestämmelsen börsom
med andra 0rd tillämpas försiktighet.med Det har således aldrig varit
meningen den statli arbetsgivaren frittatt skulle kunna välja vilka arbets-

skall sägastagare på grund arbetsbrist. Enligt vadsom upp av som
framkommit vid våra kontakter med på den statliga arbets-parterna
marknaden har bestämmelsen också fått mycket begränsad praktisken
betydelse.

Under vissa förutsättningar har också enligt LAS den anställdes
kvalifikationer för det fortsatta arbetet betydelse vid bedömningen. Enligt
22 § andra stycket LAS gäller arbetstagaren haatt måste tillräckliga
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innebördenfrågaarbetsuppgifter det är Omkvalifikationer ñr de som om.
till bestämmelsenkvalifikationer i förarbetenatillräckligai kravet på anges

i allmänhetarbetsgivarenskall ha den kompetensarbetstagarenatt som
i fråga 1973129söker sådant arbete är prop.fordrar den somsomav

inte fåruppenbart turordningsreglemaockså det är159. Det sägs att atts.
hantill arbetearbetstagare får företrädesrättresultatetdet ettatt somenge

tillräckligabegreppetInnebördenkan sköta 260.inte a. avprop. s.
i antalArbetsdomstolens prövningkommit underkvalifikationer har ett

ha tillräckligainterättsfall där arbetstagarenfall. exempel påSom ansetts
rättsfallet 1984och 77. I AD1976 26kvalifikationer kan nämnas AD nr

för arbeteinte uppfylla kravenarbetstagareansågs133 somennr
eller receptionist.ekonomiassistentsystemoperatör,

infördes gällde ännunuvarande kap. LOAbestämmelsen i 8 2 §När
Sedan avtalsförbudetturordning vid uppsägning.avtalsförbud i frågor om

träffat det förutstatliga arbetsmarknadenhar denupphävts påparterna
turordningskretsarna omfattaskallEnligt Tur A-Snämnda avtalet Tur A-S.

arbetsuppgifter hos myndighetenjämförbaramed i huvudsakarbetstagare
tillkommit bakgrund deavtalsreglering,på Denna motorten. avsom

arbetsmarknaden,den statliga delenspeciella förhållandena på av
bakomde syften låg 8praktiskt tillgodoseunderlättar också attrent som

kap. LOA.2 §
huvudi kap. LOA överför övrigt skjutas in reglerna 8kanHär tagetatt

arbetsmarknadentillämpliga den kommunala deleninte påär trots attav
i betydandemyndighetsutövande verksamhetförekommerdet där om-

fattning.
bestämmelsen i 8 kap. 2 §tecknade bakgrundenVi den attmotanser

föras till den lagen.inte behöver överLOA nya
strideruppsägningbl.a.I kap. 3 § LOA8 motatt som enenanges

talan arbets-förklaras ogiltig påbestämmelse turordning skall avom
tagaren.

skadestånd förstamotsvarande fall 34 §Enligt sanktionen iLAS är
bl.a. hänsyn tillordningen har motiveratsochstycket 38 § LAS. Den av

motivi anställningen. Ettfelaktigt fått gå kvarden arbetstagare annatsom
särskildanödvändigt tillskapaordning göra detansågs attattvar en annan
avgjordaalla turordningstvistergjorde det möjligtbestämmelser attsom

183i sammanhang prop. 1973129ett s.
infördes gällde ännunuvarande LOAbestämmelsen i 8 kap. 3 §När

bakgrund denfrågor turordning vid uppsägning. Motavtalsförbud i avom
bör inteenhetligt regelsystemutveckling och värdetägt ettrum avsom

lagen.föras till denheller 8 kap. 3 § LOA över nya
enhetlig för-intressetSammanfattningsvis vi alltså att av enanser
de skälarbetsmarknaden änfattningsreglering för hela väger tyngre som

bestämmelserna i kap. LOA.bär 8upp
Arbetsrättskommitté börDir. för årsEnligt direktiven 1991 118 1992

turordninglagändringar i reglerkommittén föreslå erforderliga LASs om
kanfungerande företagutifrån allmänna syftet främja väldet att som ge

uppmärksam-enligt direktiven vidareanställningstrygghet. Kommittén bör
statliga delenråder inom dendelvis avvikande förhållandende avsomma

arbetsmarknaden.
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6.4.3 till återanställningFöreträdesrätt

förslag i företrädesrätt tillVárt Bestämmelserna 9 kap, om
bör föras tilldenåteranställning inte över lagen. Förslagetnya

förutsättningarnaför återanstâllningsrättenändrar inte de materiella
arbetsmarknaden.,den statliga delen Dessaiñrutsåttningarav

regeringsfOifmeInjiRF.liksom ihittills LAS och ianges,

Inledning

Enligt direktiv lagstiftningenvåra skall den statliga delen arbets-på av
marknaden långt det möjligtså är med vad tillämpasstämma överens som
inom arbetsmarknaden i Mot denna bakgrund granskar vi i detstort.
följande bestämmelserna i kap.9 LOA företrädesrätt till återan-om
ställning.

De materiella förutsättningarna för tillrätten återanställning ävenanges
för den statliga delen arbetsmarknaden i LAS se 1974 174 63av prop. s.
ff. I vissa hänseenden finns det dock avvikande eller förtyd-någoten
ligande reglering i kap. LOA. grund bestämmelsen9 På i kap. 9 §11av
RF, vi återkommer till nedan, har emellertid âteranställningsrättensom
väsentligen innebörd den statliga delen arbetsmarknadenpåen annan av
än på arbetsmarknaden i övrigt.

Genom kollektivavtal kan arbetsmarknaden frångöraparterna avsteg
bestämmelserna i företrädesrätt.LAS har statligaDet på det områdetom
skett avtalet turordning för arbetstagare hos Tur A-Sstaten,genom om
SAV Cirk. 1984 A 11.

Frågor företrädesrätt till återanställning uppkommer endast vidom
anställnings upphörande på grund arbetsbrist. Juridiskt utgörav en
återanställning anställning tillträds stödmed företrädes-en ny som av
rätten.

Nuvarande bestämmelser i 9 LOAkap.

I ärenden tjänstetillsättning skall det fastställas turordning förom en
företrädesrätt till återanställning det behövs. förDet gäller ocksåom
tillsvidareanställda arbetstagare i verksledande eller därmed jämförli ställ-g
ning regeringen inte föreskriver 1 §.annatom

Företrädesrätt till återanställning gäller inte till högre tjänst denän som
det tidigare förordnandet det inte finns särskildaavsåg, skäl till någotom

Sådan företrädesrätt gäller inte heller arbetstagareannat. gentemot som
skall omplaceras grund andrapå 7 § stycket LAS 2 §.av

Anmälan enligt första27 § stycket LAS anspråk företrädesrätt tillpåav
återanställning skall för giltig skriftligen hos myndighetgöras denatt vara
där arbetstagaren eller har varitär anställd. I beslut uppsägningsenast om
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grund arbetsbrist ipå och besked tidsbegränsat förordnandeatt ettav om
på grund arbetsbrist inte kommer förnyas skall det inatt tasav en
upplysning och hur skallanmälan göras 3 §.om var

Något tillbakgrunden de nuvarande bestämmelsernaom

Reglerna företrädesrätt i nuvarande infördes i statstjänsteman-LOAom
nalagen den januari 19751 SFS 19741009, 1974174 samtidigtprop.
med införandet den regeringsformen.av nya

Tidigare hade det i tjänstemannalagstiftningen inte funnits några
bestämmelser dettapå område. Bestämmelsen i 28 § 1809 regerings-års
form förtjänst och skicklighet enda sakliga vidgrunder tjänstetill-om som
sättning hade hindra bestämmelser återanställningsrätt. I ochansetts om
med den nuvarande regeringsformen trädde i kraft ändrades emellertidatt
rättsläget. Vid tillsättning statlig tjänst skall nämligen fästasavseendeav
endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet 11 kap. 9 §
RF. Det innebär enligt förarbetena prop. 197390 406 ocksåatts.
arbetsmarknadspolitiska lokaliseringspolitiskaoch hänsyn kan invägas
vid bedömningen. Den kan dock först i andra hand och inom förramen
regeringsformens bestämmelse grundas reglerpå LASs tillrättom
återanställning. Blir anställning ledig kan alltså icke företrädesbe-ävenen
rättigade söka den och konkurrera med de företrädesberättigade. Därvid
kan med tillämpning exempelvisRF intresset offentligaattav av- -
funktioner utövas de för uppgifterna bäst skickade finnasav personerna
böra väga detän arbetsmarknadspolitiska intresset anställatyngre att en
företrädesberättigad. En âteranställningssökande dock ha fåttanses en
starkare ställning tidigareän prop. 1974 174 64.s.

Vid införandet LOA den januari1 1977 avskaffades återståendeav
avtalsförbud, bl.a. omfattat turordning för företrädesrätt till återan-som
ställning. Därför överfördes inte alla bestämmelserna från statstjänste-
mannalagen till LOA prop. 197576105 bil. 2 222.s.

Bestämmelserna i LOA har därefter igenomgått huvudsak redaktionella
ändringar.

Överväganden

Bestämmelsen i kap.9 §första stycket1 LOA har i likhet med kap.8 1 §
första stycket tillförtsLOA LOA närmast i klarhetens intresse och av
hänsyn till den offentliga förvaltningens formbundenhet 197576prop.
105 bil. 257.2 Bestämmelsen behövs enligt mening intevår längre.s.

Bestämmelsen i kap.9 andra stycket1 § LOA innebär aktuellaatt nu
regler i LAS gäller också för tillsvidareanställda iarbetstagare verksle-
dande eller därmed jämförlig ställning. Vi har i avsnitt föreslagit6.4.1 att
dessa arbetstagare inte längre skall omfattas bestämmelsen i LASav om
saklig grund vid uppsägning. Med hänsyn till anställningamas liggerart
det emellertid i sakens andra skyddsregler,även detnärnatur att t.ex.
gäller turordningskretsamas bestämning och arbetstagares placering i
dessa, i realiteten saknar betydelse för arbetstagare i verksledande eller
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därmed jämförlig ställning. Inte heller föreskriften i andra stycket bör
således föras tillöver den lagen.nya

Bestämmelsen i 9 kap. 1 § tredje stycket LOA innehåller erinran tillen
undvikande varje missförstånd prop. 1974174 64, hän-av s. genom
visning till kap.4 3 § LOA, föreskriften i regeringsformen sakligaom om
grunder vid tjänstetillsåttning.

Rättsläget emellertidär på denna punkt klartså det inte längreatt
behövs hänvisning till bestämmelsen i nuvarande kap.4 3 § LOA.en
Enligt vår mening bör således bestämmelsen i kap.9 § tredje1 stycket
LOA inte föras över till den lagen.nya

Bestämmelsen i 9 kap. första2 § meningen innebärLOA återanställ-att
ningsrätten i allmänhet inte kan åberopas för befordran. Bestämmelsen i
andra innehållermeningen för tydlighetens skull a. 67prop. s. en
bestämmelse företrädesrätten till anställning inteatt gäller iom ny
konkurrens med omplaceringsrätten enligt 7 andra§ stycket LAS. Före-
skrifterna i första och andra meningen bör enligt vår uppfattning betraktas

uttryck ñr gällande allmänna principer på arbetsmarknaden jfrsom
Lunning, Anställningsskydd, sjunde upplagan, 386 och 388 med hänv..s.
Paragrafen bör därför inte föras tillöver den lagen.nya

Bestämmelsen i kap.9 3 § första stycket LOA anmälanattom av
anspråk på företrädesrätt skall göras skriftligen har motiverats med
hänsynen bl till det skriftliga förfarande allmänt tillämpas i admini-a som
strativa ärenden inom statsförvaltningen prop. 1974174 68.s.

Något skriftlighetskrav i motsvarande fall finns inte i LAS. Arbets-
har emellertid bevisbördan förtagaren anmälan skett se AD 1978att nr

162 och 1992 32. detAv skälet kan utgå från anmälan i mångaattnr man
fall görs skriftligen även det inte är särskilt föreskrivet. Bestämmelsenom
behöver därmed inte flyttas tillöver den lagen.nya

Bestämmelsen i kap.9 3 § andra stycket LOA innehåller ordnings-en
föreskrift myndighet skyldigär erinraatt plats och försättattom om
anmälan enligt första stycket prop. l97576105 bil. 2 258.s.

I och8 16 §§ LAS bl.a. följande.sägs

beskedetI skall vidare arbetstagaren har företrädesrättanges om- - -
till återanställning eller Har arbetstagaren företrädesrätt och krävs
det anmälan för företrädesrätten skall kunnaatt göras gällande, skall det
också anges.

Beskedet enligt LAS skall på denna punkt klart och tydligt. Enligtvara
rättsfallet AD 1988 56 räcker det inte bara arbetstagarenatt attnr ange
under vissa förutsättningar har företrädesrätt och bifoga utdragett ur
lagtexten. Har lagreglema kollektivavtalsbestämmelser, skallersatts av
enligt lagförarbetena prop. 1981 8271 127 arbetsgivarens erinrans. avse
dessa. Denna ordning får till fyllest även på den statliga delenanses vara

arbetsmarknaden. Inte heller denna bestämmelse bör därför föras överav
till den lagen.nya

Sammanfattningsvis vi alltså intresset enhetlig för-attanser av en
fattningsreglering för hela arbetsmarknaden väger än de skältyngre som
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föreslår därför framgåttbestämmelserna i kap. LOA. Vibär 9 attsomupp
förs till den lagen.de inte över nya

för återanställningsrâttenframgått förutsättningarnaocksåSom anges
upphävande bestämmelserna i kap. LOAi 9inte i LOA LAS. Ettutan av

förför de materiella förutsättningarnadärför inte betydelsehar någon
ft.statliga jfr 1974 174 63återanställningsråtten det områdetpå s.prop.

och det har intelämnas orörd förslagetBestämmelsen i kap. 9 § RF11 av
för överklagandeinverkan den ordning gällerheller pånågon avsom

kommer det statliga områdeti tjånstetillsättningsärenden påbeslut. Beslut
ordning,överklagas enbart i administrativi fortsättningen kunnaäven att

i alltså endastregeringen. förslag innebäri vissa fall till Vårt stort sett att
övervägande förtydligande eller hän-antal bestämmelser i LOAett av

lagen. Därmed blir regelsyste-visande karaktär inte förs till denöver nya
överblicka.också lättare attmet

6.4.4 Avskedande

Avskedandeinstitutet6.4.4.1

inte föras till denförslag Avskedandeinstitutet i ,LOA bör överVárt
LAS avskedandeBestämmelsen i § första stycketlagen. 18 omnya

området.statliga Utformningen denbör i stället gälla detäven på av
Äregeln bör dock ändras. t.

Inledning

direktiv framgår bl.a. lagstiftningen det statliga området börpåAv våra att
övriga arbetsmarknaden.med vad gäller denstämma överens påsom

finns särskilda regler avskedande.kap. och §§ LOA detI ll 1 2 om
statligt regleradegäller för i alla arbetstagare medReglerna stort sett an-

och privata delen arbetsmarknadenställningar. För den kommunala av
bestämmelse avskedande.gäller och den lagensLAS om

möjligt låta regeln i förstaVi här frågan det är 18 §atttar omupp
det statliga området.stycket LAS gälla även

Nuvarande bestämmelser

brott ellerfår avskedas dels han begåttEnligt LOA arbetstagare omen
visartjänsteförseelse brott och gämingen hanutgör attsomgrov

sinolämplig inneha anställning, dels hanuppenbarligen år att om av
disciplinpåföljd och inom därefter i anställning hosmyndighet ålagts tvâ år

visat sigtjänsteförseelse och därigenommyndighet begåttpå nyttsamma
olämplig inneha sin anställning kap. och 2 §§uppenbarligen 11 1att

LOA.



SOU 199260 219

kommunala delen gäller,Inom den och privata arbetsmarknadenav som
saken uttrycks i första stycket avskedande får ske,18 § LAS, att om
arbetstagaren har åsidosatt sina åligganden arbetsgivaren.grovt mot

Något till i LOAbakgrunden reglernaom

bestämmelsernaDe nuvarande i LOA avskedande kom till vid den s.k.om
ämbetsansvarsreformen, kraftträdde i den januari 1976 prop.1som
197578, 1975668. reformen straffansvaret förSFS Genom begränsades
fel och försummelse i tjänsten det infördesoch i vissa hänseendenett nytt
utomstraffrättsligt sanktionssystem.

Före reformen hade det område inte funnits reglerpå någrastatens om
avskedande. tjänstemän iFör med ämbetsansvar gällde stället domstolatt
kunde tillämpa avsättning brottspåföljd. farmsDet vidare reglersom om
avsättning disciplinstraff.som

förarbetena till reformen uttalade föredraganden starka taladeI skälatt
för enhetlig reglering samtliga frågor anställnings upphörande påen av om
både den offentliga och den privata arbetsmarknaden a. 161prop. s.
När det gällde utformningen det avskedandeinstitut skulle ersättaav som
avsättningsstraffet uttalades dock följande.

det fall då visatI har sådan olämplighet han enligt arbets-någon att
givarens bedömning varken kan få kvar i sin ellerstå nuvarande tjänst
beredas sysselsättning i regel uppsägning ligga tillnärmastannan synes
hands. arbetsgivareSåväl arbetstagare får härigenom skäligtsom
rådrum för sig efterinrätta den omställning anställningensatt som
upphörande innebär. vissa fallI kan emellertid tjänstemannens
olämplighet allvarligså omedelbart skiljande frånnatur att ettvara av
tjänsten påkallat från allmän synpunkt.är En motsvarighet till det av-
skedandeinstitut regleras i lagen anställningsskydd behövssom om
därför bör, jag tidigare framhållit,har utformas medmen som mera
beaktande de särskilda krav medborgarna har ställarätt attav som
statstjänstemän.

Förutsättningen för avskedande enligt arbetstagarenLOA att genom-
sitt förfarande skall ha visat han uppenbarligen olämpligär innehaatt att
sin anställning hade sin motsvarighet i de tidigare gällande bestämmelser--

avsättning brottspåföljd. Enligt kap. i lydelse20 8 § BrB dessna om som
före gälldeår 1976 ämbetsman skulle dömas till avsättning hanatt om

allmänt brott visat sig uppenbarligen icke skickad attgenom vara
innehava sin befattning. Bestämmelsen innehöll också begränsningen av
möjligheten till avsättning fördet brottet inte stadgat fängelse i tvåom var
år eller däröver. fickDomstolen då döma till avsättning endast om
tjänstens särskilda beskaffenhet krävde det. Enligt den angivna pro-
positionen detansågs dock inte lämpligt föreskrivauttryckligenattvara
någon motsvarande begränsning eftersom den regeln avskedandenya om

avsedd gälla också kvalificerade fall icke kriminaliseradattvar av
tjänsteförseelse. I propositionen anfördes vidare s. 164
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förutsättningarna för avskedande skallemellertid inteärDet attavsett
olämplig-angivnaf.n. gäller ñr avsättning. Detlägre vadänsättas som

Avskedande skall sålundarestriktivt.hetsrekvisitet skall således tolkas
hänsyn till såvälsådana fall där det medfråga endast ikunna komma i

anställningens ochbeskaffenhettjänsteförseelsensbrottets eller artsom
fick be-verka stötande arbetstagarenomständigheter skulleövriga om

hålla sin tjänst.

överväganden

ochavskedandeinstitutet i kap. 2 §§framgått kom LOA 11 1Som att
skilja sig från be-och i ordalagensin straffrättsliga förebildbygga på att

avskedande itill bestämmelsernastämmelsen i förarbetenaLAS. Av om
sikteinstituten egentligen påoch får dock framgåLAS LOA tarattanses

felaktiga beteenden.sortssamma
i nuvarandeförarbetena till bestämmelserna LOA a.Enligt prop.

fråga i sådana fallkunna komma i endastskall således avskedande164s.
beskaffenhettjänsteförseelsenshänsyn till såväl brottets ellerdär det med

omständigheter skulle verka stötandeoch övrigaanställningens art omsom
till denEnligt förarbetena äldrefick behålla sin tjänst.arbetstagaren

i detta hänseendeanställningsskyddslagen 1973129 149,prop. s. som
enligt skall kunnaavskedande LASalltjämt aktualitet, gälleräger att

fråga sådanti flagranta fall. Det börkomma i fråga endast ettvara om
förfarande inte rimligen skall behövaavsiktligt vårdslösteller grovt som

i rättsñrhållande.tålas något
helhetsbedömningdet skall skeför båda lagarna ärGemensamt att en

alltid ske i självasådan prövning måste äromständigheterna. Att enav
avskedanderegeln i kap.grundläggande för tillämpningen 11 1 §verket av

35 jfr 42.AD 1992 AD 1992 38LOA se nr nr -
således enligt de angivnaAvgörande för frågan avskedande ärom

skulle verka stötande arbetstagarenmotivuttalandena enligt LOA detatt om
det inteenligt förfarandet sådantfick behålla sin tjänst och LAS är attatt

rättsförhållande. vi det finnsrimligen skall behöva tålas i Somnågot ser
bägge bedömnings-inte egentlig saklig skillnad mellan dedet någon

i förarbetena.angettsnormerna som
enligt lagtexten utformade på olikaFörutsättningarna för avskedande är

föregående gäller enligthar framgått deti LOA och LAS. Somsätt av
visat sig uppenbarligenavskedande kan ske arbetstagarenLOA att om

anställning. Avskedande enligt LAS förutsätterolämplig inneha sin attatt
åligganden arbetsgivaren. Medåsidosatt sinaarbetstagaren grovt mot

bedömningen enligt skallhärtill skulle kunna hävdas LAS görashänsyn att
skulleenligt det förra falletLOA. Iutifrån något synsätt änett annat

felaktiga handlandet drabbatgrunda sig detbedömningen på ommera
finnas förmedan det enligt LOA skulle störrearbetsgivaren attutrymme

integritet och standard, oberoendetill verksamhetens allmännahänsynta
arbetsgivaren. Sålunda harhandlingen direkt riktat sig motav om

syftet slå vaktantal rättsfall uttalat detArbetsdomstolen i äratt attett om
avskedandeinsti-integritet ligger till grund föroffentliga tjänstensden som
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se AD 1981 jfrtutet 168, AD 1987 73, 1988t.ex. 180, 1989nr nr nr nr
52, 1990 1992 35, 38 och42 51.nr nr -

Vi har emellertid inte funnit det skulle finnas någon egentlig skillnadatt
i bedömningsgnmdema. Hänsyn det slag skall enligt LOAtasav som
torde också under regeln avskedande i LAS. Ett exempel pårymmas om
det är på brott arbetet.utomsynen

Varken bestämmelserna i LOA eller bestämmelsen i LAS om av-
skedande behandlar uttryckligen brott arbetet. Mot bakgrund denutom av
straff- och förvaltningsrättsliga prägel reglerna i LOA har skulle detsom
kunna hävdas på brott arbetetatt är påutomsynen statensen annan
område än depå övriga delarna arbetsmarknaden. Den helhetsbedöm-av
ning skall vidgöras avskedande även enligt LAS medförett emellertidsom

även brottslighet arbetet kanatt arbetsgivarenutom rätt avbrytaattge
anställningsförhållandet efter uppsägning eller omedelbart genom
avskedande. Frågan brottslighet arbetet utgjort grund förutomom upp-
sägning eller avskedande enligt LAS har också prövats i antal fallett av
Arbetsdomstolen se AD 1974 57, AD 1976t.ex. 124, AD 1977nr nr nr
21, AD 1978 86, AD 1979 143, AD 1981 51, AD 1984 ADnr nr nr nr
1986 21 och AD 1992 86.nr nr

I rättsfallet AD 1980 kom89 frågan brottpå arbetetutomnr om synen
synvinkel. bussföraraspirantEn hade fått anställning hosupp ur en annan

kommun efter ha vilselett kommunens företrädareatt han viden att treom
tidigare tillfällen hade dömts för olika egendomsbrott och denav an-
ledningen hade omplacerats grannkommun från tidigare befattningav en en

bussförare till arbete. I domen uttalades det fannsannat fog försom att
uppfattningen det inte är lämpligt anställaatt med den angivnaatt personer
bakgrunden såsom bussförare med självständigt för kassa.ansvar en
Kommunen ansågs därför ha varit berättigad med omedelbar verkanatt
skilja arbetstagaren från tjänsten kommunennär fick reda hanpå faritatt
med osanning. I målet hade också tvistat huruvidaparterna denom
rättsliga grunden ñr kommunens åtgärd skulle sökas i 30 § avtalslagen
eller i 18 § LAS. Domstolen uttalade frågan saknade praktisk intresseatt
eftersom i båda alternativen kom fram till kommunen hade rättattman att
omedelbart häva anställningsavtalet.

I förarbetena till den äldre anställningsskyddslagen, även i dettasom
hänseende alltjämt aktualitet,äger frågan brott arbetettogs utomom upp
särskilt. Föredraganden uttalade följande prop. 1973129 150s.

Även brott har begåtts arbetet bör i vissa fall kunnautomsom
föranleda avskedande, brottet är ägnat allvarligt skada för-attom
hållandet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Som exempel kan
nämnas arbetstagare med bevakningsuppgifteratt beträds med haen att
helt vid sidan sin tjänst medverkat till stöld e.d.av

Om arbetstagare arbetet begått brottutom är helt oförenligtetten som
med de krav måste ställas honompå i arbetet kan han därigenomsom
alltså ha skadat arbetsgivarens förtroende för honom så det finns grundatt
ñr avskedande.
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sakliga skillnaderfunnit belägg för någrai övrigt har vihellerInte
uppsägningsagda kan läggasoch Till detmellan LOA LAS. att av enen

falletockså i detenligt LASanställd arbetstagare prövasstatligt upp-
personligen,hänförliga till arbetstagarenskälsägningen grundas på ärsom

arbetet.brottt.ex. utom
tillräcklig ñr tilliblir bestämmelsen 18 § LAS ärVår slutsats att taatt

regleringen i kap.allmänna intressen ll 1enskilda ochsådana somvara
offentligaintresset dentillgodose, däriblandsyftar tilloch 2 §§ LOA attatt

standard bibehålls.verksamhetens integritet och
för arbetsmarknadenallmänna reglerna äranpassning till deRedan en
särskilda skäl talardet inte finnsvärde den bör skeså stort att somomav

mellanomotiverade skillnaderanpassning. Sakligtsådan settmot en
anställningar bör alltså inte förekomma.statliga andrareglerna för och

inte förasoch bör därförAvskedandeinstitutet i kap. 2 §§LOA 11 1
reglering för helauppkommer enhetliglagen. Därmedtill denöver ennya

Eftersom detta börför avskedande.arbetsmarknaden förutsättningarnaav
innebärskadestånd enligt reglerna i LASfullt tillföljas också rätt utav en

för statligtförstärkning anställningsskyddettotaltreformen sett aven
frågan till skadeståndvi bl.a. rättenanställda. avsnitt 6.4.4.2I tar omupp

avskedandebeslut.vid felaktigtett
skillnad mellanfunnit inte föreligger någonEftersom det enligt vad vi

förutsättningarna för avskedandede sakligaoch i fråganLOA LAS om
ändras med anledningavskedande inte behövaborde regeln i LAS avom
det statliga området. Förfortsättningen kommer gälla också påden i attatt

arbets-föreslår vi emellertid orden motundanröja all tveksamhet attatt
Därigenom blir det klartgivaren slopas i första stycket LAS.18 § att

till intresset slå vaktvid bedömningen kan hänsyn även attta av omman
bedömningintegritet. bakgrund denden statliga anställningens Mot av som

ändringen inteföregående vi den föreslagnavi har gjort i det attanser
förutsättningarna förrättsläget det gällerkommer förändra näratt

den övriga arbetsmarknaden.avskedande på
skall beslutsärskild fråga hur i fortsättningen påEn är ettse omman

äldre förvaltnings-myndighetsutövningssynpunkt.I denavskedande från
myndighetsutövning. den ingickdefinition begreppet Ilagen fanns aven

förvaltningslagenEnligt förarbetena till den gällande äravskedande. nu
legaldefinitionsaknas behov prop.begreppet känt detså att av en

finns alltså inte längre.19858680 55. sådanNågons.
offentligslutbetänkande, Tjänsteansvar itjänsteansvarskommitténsI

kring begreppetförs ingåendeverksamhet DsJu 19837, ett resonemang
förockså utförlig redogörelsemyndighetsutövning. lämnasDär synenen

ff.vid uppsägning och avskedande 382begreppets tillämpning s.på
myndighetsutöv-uppsägning arbetstagare inte utgörDet attanses av en

sig civilrättslig lag. Medeftersom rättshandling stöder påning sådan enen
tillämpning reglerna iavskedande meddet betraktelsesättet kommer av

felaktigtinnebär bl.a.myndighetsutövning. DetinteLAS utgöra att ettatt
straffansvar och vissainte kan föranledabeslut avskedande attom

tillämpliga.i förvaltningslagen inte blirbestämmelser
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Arbetstagare med anställningqfonnen fullmakt

Även i fortsättningen kommer finnasdet kvar särskilda regler föratt
arbetstagare med anställningsformen fullmakt. framgåttSom denav
allmänna motiveringen avsnitt 6.5.4 kommer reglerna föras iatt samman

särskild lag, fullmaktsanställningslagen.en
dagslägetI omfattas dessa arbetstagare bestämmelsernaav om

avskedande i LOA. detNär gäller ordinarie domare vilar bestämmelserna
föreskriftpå i regeringsformen. kap.I ll 5 § RF stadgas således, såvitten
i fråga,är den tillutnämnts ordinarie domare får skiljas frånattnu som

tjänsten endast han brott eller eller åsidosättandegrovt upprepatom genom
tjänsteåliggande har visat sig uppenbarligen olämplig inneha tjänsten.attav

Det grundlagsfásta skyddet för ordinarie domare avskedande påverkasmot
naturligtvis inte i och för sig förslagvårt bestämmelsen i LASattav om
avskedande skall gälla i stället för bestämmelserna i LOA avskedande.om
Lagtekniskt uppkommer emellertid problem. I fullmaktsanställnings-ett
lagen måste det nämligen finnas antingen materiell bestämmelseen om
avskedande eller hänvisning till sådan bestämmelse i lag.en en en annan
Att återge grundlagsbestämmelsens lydelse i bestämmelse i fullmaktsan-en
ställningslagen emellertidär mindre lämplig ordning. Sådan dubbel-en
reglering kan upphov till tvivel innebörden bestämmelsen ige om av
fullmaktsanställningslagen. Det gäller i högreän grad den lagenom
hänvisar till avskedandebestämmelsen i första18 § stycket LAS. Vi anser
därför fullmaktsanställningslagen endast bör innehålla upplysningatt en om

regeringsforrnen innehåller bestämmelser förutsättningarnaatt förom
avskedande ordinarie domare. Regeringsformen blir med andra ordav
direkt tillämplig vid avskedanden ordinarie domare.av

För övriga fullmaktsanställningar bör emellertid, med hänvisning till
vad vi har anfört LASs bestämmelse avskedande gälla.ovan, om

felaktigtEtt beslut avskedande arbetstagare anställdärom av en som
med fullmakt bör med förslagvårt medföra rätt till skadestånd i samma
utsträckning för övriga arbetstagare vilkapå LAS är tillämplig sesom
nämnare specialmotiveringen till fullmaktsanställningslagen.

Grov eller upprepad tjänsteförseelse

Vi behandlar reglerna disciplinansvar i avsnitt 6.5.5. Vi vill dock härom
nämna det enligt mening inte befogatvår är med den sammankopplingatt

reglerna ibland sker. Avskedande nämligenutgör juridiskt interentav som
någon disciplinpåföljd enligt LOA. Endast varning och löneavdrag utgör
enligt LOA disciplinpåföljd 10 kap. 2 § LOA.

Förklaringen till sammankopplingen reglerna är förmodligen attav
tjänsteförseelse och tjänsteförseelse itermema används kap.ll 2 §grov

LOA. Beträffande det först nämnda uttrycket skall reglernanoteras att om
disciplinansvar inte något särskilt för tjänsteförseelse.grovupptar ansvar
Det bör vidare framhållas det avgörande för bedömningen avskedan-att av
defrågan är det skett visar arbetstagaren är uppenbart olämpligattom som

inneha sin anställning.att
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det gäller upprepad tjänsteförseelse innebär kap.När 11 2 § LOA att
inträffadeavskedande kan komma i fråga under förutsättning det visaratt

sinarbetstagaren uppenbarligen olämplig inneha anställning. Detäratt att
är således endast vid upprepad tjänsteförseelse reglerna disciplin-omsom

i realiteten har självständig betydelse för frågan avskedande.ansvar en om
praktiska värdet nämnda bestämmelse kan emellertid starktDet av nyss

i fråga och det vidare klart det enligt LASsättas står 18 § ärutan att
möjligt hänsyn till tidigare händelser, sig de föranlett dis-ävenatt ta vare
ciplinpåföljd eller inte.

Övriga frågor avskedande6.4.4.2 om

Vårt förslag De flesta reglerna i LOA avskedande förs inte överom
till den lagen. stället bör bestämmelserna i avskedan-I LASnya om
de gälla sektorn. Detockså för den statliga innebär bl.a. detatt

allmäntinförs till skadestånd för s.k. bedömningsfelrätt ochen en
rätt till skadestånd enligt 39 LAS.§

Statens ansvarsnämnd bör i fortsättningen också besluta om upp-
sägning ii vissa fall. i

Inledning

I LOA regleras uttömmande vad gäller vid avskedande. Förutom desom
materiella reglerna avskedande i kap. finns det således regler11om om
avstängning i kap., handläggning i myndigheti13 14 kap., beslutande 15
kap., och skadeståndrättegång i kap. och verkställighet beslut i16 17av
kap. LOA. I AF finns bestämmelser beslutande myndighet vidom
avstängning i visst fall 27 § och skyldigheten anmälan tillgöraattom
Statens ansvarsnämnd 27 §.a

Vårt förslag avskedandeinstituteti LOA, dvs. kap. och11 1 2 §§att
LOA inte skall föras tillöver den lagen bygger tanken det intepå attnya
skall finnas några särskilda regler för anställda hos inte för-staten om
hållandena inom den statliga sektorn motiverar det.

Genomförs förslag naturligtvis princip före-vårt bör inte heller övriga
skrifter i LOA avskedande föras till den lagen.överom nya

Bestämmelserna iavskedande 11 kap. LOAom

kap.I LOA finns förutom och ytterligare paragrafer11 1 2 §§ tre som
gäller vid avskedande.

kap. den statlige arbetsgivarenI 11 3 § LOA har ålagts särskilden
omplaceringsskyldighet i del fall där arbetstagaren har begått brottetten
eller tjånsteförseelse störning.under påverkan allvarlig psykisken av en
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Omfattningen denna speciella omplaceringsskyldighet tillav var uppe
prövning i rättsfallet AD 1987 73, gällde avskedande officernr som av en
på grund brott. I domen utförlig redogörelse för tillkomstenav ges en av

kap.ll 3 § LOA. rättsfalletAv framgår kritik i olika avseenden kanatt
riktas lagrummet, bl.a. i formellt hänseende.mot Enligt sin ordalydelse
förbjuder således lagrummet avskedande när omplacering till en annan
anställning lämpligen kan ske, tanken uppenbarligentrots år detatt att
även i detta fall skall ske skiljande från den anställningett arbetstaga-som

innehar och han har visat sig uppenbarligen olämplig ñr.ren som
Under Statens arbetsmarknadsnämnds, SAMN, verksamhetstid begärde

myndigheterna i enstaka fall SAMNs medverkan till omplacering. I regel
farm emellertid SAMN någon omplacering inte möjlig.att var

I finnsLAS inte någon kap.11 3 § LOA svarande bestämmelse.mot
Eftersom vi inte kan finna det inom den statliga sektorn föreliggeratt ett
särskilt behov bestämmelsen föreslår vi den upphävs. Dettaattav
ställningstagande ligger också i linje med förslagvårt inte ñra överatt
regeln i kap.7 6 § LOA omplaceringsskyldighet till den lagen,om nya se
avsnitt 6.3.3.4.

Ett upphävande bestämmelsen innebär naturligtvis inte statligav att en
arbetsgivare i fortsättningen skulle skyldig avskeda arbetstagareattvara en

i kap.11 3 § LOA. Det kommer då, liksomsom arbets-avses attnu, vara
givarens sak avgöra avskedande skallatt tillgripas eller inte.om

kap.I 11 4 §LOA sägs kap.11 ochl 2 §§ LOA inte skallatt tillämpas,
det i författning än LAS har meddelats bestämmelseom en arman en som

inskränker rätten avskeda arbetstagare.att en
Bestämmelsen överfördes ändring i sak till LOA frånutan 22 § StjL där

den infördes vid den s.k. ämbetsansvarsreforrnen SFS 1975668, prop.
197578.

I förarbetena till bestämmelsen redogjorde föredraganden för dåvarande
cirkulär 1960553 angående anställningsvillkor för partielltm.m.
arbetsföra inom statlig och statsunderstödd verksamhet för dåvarandesamt
cirkulär 1972 130 anställning straffade m.fl. inom statligom av personer
och statsunderstödd verksamhet. Han förklarade också regeringen hadeatt
uppdragit åt dåvarande personalnämnd, sedermerastatens SAMN, att
företa översyn 1960 cirkulärårs och han hade erfarit nämndenen attav att
i samband med den översynen skulle komma behandla även fråganatt om
bibehållande i anställning straffade För inte föregripaattav personer.
resultatet den utredningen föredragandenansåg det inte borde förasav att
in några bestämmelser i ämnet i StjL erinran i lagen bordeattmen en
göras bestämmelse i författningatt avvek från StjLsom annan som
bestämmelser avskedande skulle gälla.om

N yssnämnda cirkulär upphävdes vid införandet förordningenav
1979518 arbetshandikappade i statligt reglerad anställning, AHF.om
Enligt 15 § AHF fick beslut sägaett eller avskedaatt arbets-om upp en

orsak bedömdestagare ha samband med berusningsmedel inteav som
meddelas innan Statens arbetsmarknadsnämnd, SAMN, hade förklarat att
sådana åtgärder avsågs i inteAHF skulle vidtas. AHF upphävdes vidsom
införandet rehabiliteringsförordningen 1987221 inte innehöllav som
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bestämmelse Rehabiliteringsför-någon motsvarande den i 15 § AHF.
ordningen upphävdes vid SFS 19911746. Iutgången år 1991av

med införandet rehabiliteringsförordningen tillfördessamband AFav en
bestämmelse, tillsâttningsmyndigheten i tillsätt-7 att ettny c om

ningsärende skall bortse från sökande har dömts ñr brott brottetatt omen
inte sådant det bedöms sökanden olämplig för arbetsupp-är göraatt
gifterna.

SAMN upphörde med sin verksamhet den juli1 1989.
Även innehållerLAS bestämmelse avvikande föreskrifter skallatten om

tillämpas i stället för bestämmelserna i Skillnaden kap.LAS. mellan ll
och första ligger i i4 § LOA 2 § stycket LAS bestämmelsen LOAatt

också omfattar författningar har meddelats stöd lag. Vi harutansom av
inte kunnat finna författning inskränkernågon gällande rätten attnu som
avskeda arbetstagare i förhållande till vad föreskrivs i kap.ll lsom nu
eller 2 Därför inte föras till§ LOA. bör heller kap. 4 § LOA över den11

lagen.nya
kap. första föreskrivsI II 5 § stycket första LOAmeningen att av-

skedande får grundas enbart på omständighet myndigheten haren som
känt till månad före prövningen.än Bestämmelsen i sakstämmermer en
överens med vad gäller enligt andra stycket18 § LAS.som

Utgångspunkten för fristberåkningen dock den iär än LOA.en annan
Enligt frånLAS räknas tiden det underrättelse lämnades enligt 30 §att

lag. Enligt LOA räknas tiden från prövningen frågan. Reglernasamma av
skiljer sig åt även i avseende. Enligt saknar den enskildeLOAett annat
arbetstagaren rätt till överläggning i frågan hans avskedande. hanOmom

medlem i fackligär organisation skall den dock varslas och organisatio-en
har tillrätt överläggning enligt kap. första stycket14 7 § LOA.nen

Bestämmelserna i kap.14 och LOA bl.a. arbetstagaren1 2 attom
skriftlig anmaning skall beredas tillfälle sig kan emellertidatt yttragenom

för denne tjäna syftesägas bestämmelsen i 30 LAS,§samma som
nämligen arbetstagaren möjlighetäven reell påverka arbets-att attge en
givarens beslut.

fortsättningenI bör regeln i 30 § LAS underrättelse, varsel ochom
överläggning gälla vid avskedande i stället för ide nuvarande reglerna 14
kap. l 2 § och 7 § första stycket LOA. Detta innebär i praktiken inte

ändring inågon sak vad gäller i dessa frågor. bör fram-Härav som nu
hållas 30 § LAS sedan länge har tillämpats det statliga områdetpå vidatt
uppsägning arbetstagare.av

När det gäller kap. redan paragrafens förstall 5 § LOA har sagts att
mening i sak vad gäller enligt andra stycket LAS.18 § Imotsvarar som
övrigt regleras i kap. 5 § LOA tidsfrister ansvarsnämnd11 Statensom
skall besluta i saken eller beslut begärs JO eller fristerJK. Dessaom av
behandlas under avsnitt.nästa

Statens ansvarsnämnd bör i fortsättningen få besluta även om upp-
sägning på personliga förhållandengrund av

Statens ansvarsnämnd har i stället för anställningsmyndigheten fattaatt
beslut avskedande vissa arbetstagare anställda tills vidare.ärom av som



SOU 199260 227

För närvarande äger nämnden dock inte besluta uppsägning på grundom
personliga förhållanden sådana arbetstagare. Iav våra direktiv s. llav

sägs också det kan övervägas låtaatt Statensatt ansvarsnämnd pröva
frågan uppsägning i ärenden avskedande.om om

Frågan behörighet för ansvarsnämnden besluta uppsägningom att om
behandlades på sin tid tjänsteansvarskommittén. Kommittén föransågav
sin del vinsten med samlaatt beslutsfunktionemaatt hos ansvarsnämnden
inte betydandeså ändring borde göras i denatt då rådandevar ordningen
DsJu 19837 335s.

Våra övriga förslag innebär den privaträttsligaatt grundvalen i det
statliga anställningsförhållandet markeras ännu klarare tidigare.än Vi gör
också betydande förändringar i regelsystemet för de statligt anställda.
Saken har därför kommit i läge än den kommitténett närannat ladenu var
fram sitt slutbetänkande 1983.

Det kan i nämnden tänkas förekomma ärenden avskedande där ettom
beslut Omständigheternaavskedande sig för ingripande.ter kanom likväl

sådana det finns skäl för uppsägningatt enligtvara LAS. dessaI fall borde
nämnden ha möjlighet besluta uppsägningatt och inte, enligtom som nu
gällande ordning, överlämna prövningen den frågan till anställnings-av

Ävenmyndigheten. uppsägning också leder till anställningsför-om atten
hållandet upphör innebär den dock detta avvecklasatt på skonsammareett
sätt. Både arbetstagare och arbetsgivare möjlighet bättre sigattges anpassa
till den situationen.nya

Saklig grund för uppsägning enligt 7 § LAS föreligger emellertid inte
det skäligtär kräva arbetsgivarenatt berederatt arbetstagarenom annat

arbete hos sig. Ansvarsnämnden kan därför inte fatta beslut uppsägningom
nära medverkan frånutan anställningsmyndigheten när det gäller pröv-

ningen möjligheterna till omplacering. Vi kan dock inte finnaav dettaatt
talar tillräckligt starkt ansvarsnänmden,emot att såsom arbetsgivarens

det fullarepresentant, personalpolitiska i ärendenges ansvaret som
handläggs där. Vi föreslår därför Statensatt ansvarsnämnd behörighetges

besluta ävenatt uppsägning tillsvidareanställda arbetstagare.om av
En särskild fråga är anställningsmyndigheten skall skyldigom attvara

till nämnden överlämna alla ärenden uppsägning eller nämnden iom om
stället endast skall möjlighet besluta uppsägning iatt de ärendenges om

avskedande anmälts dit.om som
Det sistnämnda alternativet skulle visserligen tillgodose det behov som

kan finnas hos nämnden i vissa fall i stället för avskedandeatt besluta om
uppsägning. Det skulle emellertid innebära kompliceradeatt systemetman
ytterligare. Vi därför behörigheten beslutaatt uppsägningattanser om av

berörda arbetstagare bör flyttas från anställningsmyndighetennu till
nämnden.

Uppsägningar andra skäl än personliga förhållanden, dvs. på grundav
arbetsbrist, bör självklart inte prövas nämnden.av av
Statens ansvarsnämnd är intenämnts anställningsmyndighet i desom

personalärenden handläggs i nämnden. I 11 kap. 5 första§ stycketsom
andra meningen LOA har därför den s.k. månadsregeln byggts tillut en
frist två månader vid avskedanden. Vi det naturligt attanser samma
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Eftersom förfarandetavskedandefallen.ochi uppsägnings-frist bör gälla
ordningen behövergällandedenflexibelt änenligt LAS är numera

månadertvåansvarsnämnd inte förlängas utövertidsfristen för Statens
uppsägningar.handläggaskallnämnden i fortsättningen äventrots att

inämnden fortsätt-övrigt ocksåinnebär förändringsförslagVåra att
överläggningvid denskyldigheterarbetsgivarenshar fullgöraningen att

enligt LAS.bli aktuell 30 §kansom
fristergälla i frågain vad skallsig attikan tänka LASMan ta omsom

avskedande ellerskall fatta beslutansvarsnämnddetnär är Statens omsom
lagen.regleras i denemellertid detta böruppsägning. Vi att nyaanserom

Personkretsen

vissa arbetstagare.endast förbeslutandeansvarsnänmd ärStatens organ
Vilka det i 15 kap. 4 § LOA.är anges

ordinarieanställdi dag denPersonkretsen omfattar är som annansom
anställningharregeringsråd, denjustitieråd ellerdomare än somsom en

vid statliganställningmotsvarande eller högrebyråchef eller enenen
regeringen bestämmer.andra arbetstagaremyndighet och som
ämbetsansvarsreforrnen år 1976.s.kBestämmelsen infördes vid den

sådana arbetstagareåtgärder i tjänstenMotivet för regeln att somavvar
kolleger,borde disciplinärtomfattas regeln inte lämpligen prövas avav

vilka han intemedvilka arbetstagaren samarbetar och tillsammansmed
197578 168beslutkollegial sammansättning fatta prop.sällan har iatt s.

ff.
förhållandena ändratbyråchefer och högre hardet gällerNär gruppen

sig väsentligt sedan 1976.år
statliga myndig-chefer vidtillsättningsansvari frågaRegeringens om

avdelningschefermyndighetschefer ochheter omfattade då såväl som
motsvarades myndig-gjordes 1965byråchefer. den avgränsningen ärNär

fall vadbyråchefers ledning iheternas byråer under många nuav som
avdelningschefer.leds Numera ärbenämns avdelningar och avsom

verkschefen.underställda Det gällerbyråchefema endast i del fall direkten
underställdfall byråchefenfram för i mindre myndigheter. I andra ärallt

visadegjordesavdelningschef. Beräkningar år 1982 att gruppensomen
omfattade 500 och tjänstemän. Genombyråchefer då mellan 2 0001 att

organi-kommit tillämpas också påbyråchefstiteln detta sättpå att en -
byråchefstjän-vad tidigare fallet har antaletsatoriskt lägre nivå än som var

kontinuerligt ökat.ster
byråchefer och därmed jämställda arbetstagareRätten anställaatt som

chef följd riks-inte direkt under myndighetens har därförlyder som en av
dagens verksledningsbeslut l9868799, KU 29, rskr. 226s.k. prop.

under regeringendelegerats till myndigheterna a. 66prop. s.
också åläggasArbetstagare anställs myndighet bör i principsom av en

dvs.avskedas myndigheten,disciplinpåföljd, eller densägas upp av
omfattas Statensanställningsmyndigheten. Den personkrets avsom nu

lämpligdärför Enansvarsnämnds behörighet fatta beslut bör begränsas.att
förstai 15 kap. 4 §avgränsning denuppnås som angesom grupp nu

anställsinskränks till omfatta de arbetstagarestycket LOA2 att som
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beslut regeringen. I övrigt bör personkretsen densammagenom av vara
i dag. myndigheternasAv instruktioner framgår i vilka fallsom en

arbetstagare anställs beslut regeringen.genom av

JO och JK

Bestämmelser handläggning ärenden avskedanden prövasom av om som
efter anmälan eller talan JO eller JK finns i lagen6 § 1986765 medav
instruktion för riksdagens ombudsmän och i 6 § lagen 19751339 om
justitiekanslems tillsyn. Reglerna innebär följande. JO ellerAnser JK det

påkallat befattningshavare avskedas från sinatt tjänst på grundvara en av
brottslig gärning eller eller upprepad tjänsteförseelse, får JO eller JKgrov
göra anmälan detta till den har befogenhet besluta sådanattom som om
åtgärd. JO eller JK får vidare föra talan vid domstol ändring i beslutom
i ärende avskedandeett pâ grund brott eller tjänsteförseelse.om av

denAv lagen offentlig anställning bör också fortsättningsvisnya om
framgå JO och JK äger rätt påkalla beslutatt avskedande.att Eftersomom
J0s och JKs möjligheter begära beslut böratt stämma överens med
Statens ansvarsnämnds behörighet fatta beslut böratt nyssnämnda
författningar ändras. JO och JK bör även äga rätt begära beslutatt om
uppsägning och föra talan sådana beslut.att Att JO ochmot JK har denna
behörighet bör också framgå den lagen offentlig anställning.av nya om
Till följd våra övriga förslag är det nödvändigt även göra vissaav att
andra justeringar i de författningar reglerar J0s och JKs verksam-som
het. Vilka ändringar det är fråga framgår specialmotiveringama tillom av
ândringsförslagen.

Den särskilda tidsfristen på månader i 11 kap. 5 § andra stycketsex
LOA för JO eller JK bör även fortsättningsvis gälla i enlighet med detmen
förut sagda även uppsägningsfallen.avse

Bestämmelserna i 13 kap. LOA avstängning vid uppsägning ochom
avskedande bör inte föras till denöver lagennya

I kap.13 LOA finns bestämmelser bl.a. avstängning vid uppsägningom
och avskedande. Reglerna avstängning i LOA skiljer sig från reglernaom
i LAS på det sättet medan det i LOAatt när avstängning får ske, detanges
i LAS sågs när avstängning inte får ske.

Enligt kap.13 §1 LOA får arbetstagare frånavstängas arbetet i tvåen
fall. Det fallet är det inleds förfarande syftar tillena ettom attsom
avskeda arbetstagaren. Det andra fallet är arbetstagaren har begåttom
brott. Om det i det sist nänmda fallet vidtas åtgärd för anställa åtalatten

arbetstagaren får hanmot avstängas från arbetet, gämingen i fråga kanom
medföra uppsägningantas eller avskedande.

I LAS finns det nämnts förbud avstängning i vissa situationer.motsom
Vid uppsägning arbetstagare gäller anställningsförhållandet består tillattav
dess tvisten avgjorts slutligt. Enligt 34 § andra stycket LAS får således en
uppsagd arbetstagare vid tvist uppsägningens giltighet inte stängasom av
från arbetet än det finns särskildaannat skäl för det. Denna undantags-om
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då arbetsgivaren grund arbetstaga-regel sikte sådana fall påpåtar som av
särskilda beskaffenhet har legitimtbeteende eller anställningens ettrens

från tjänsten elleromedelbart kunna arbetstagarenbehov stängaattav av
uppsägningeneller mindre uppenbartdå det framstår attsom merarmars

exempel tillämpningensakligt grundad 129 277. Ett påär prop. 1973 s.
rättsfalletandra stycket det statliga området utgör AD34 § LAS påav

uppsägning förvaltningschef vid135, gällde1987 enav ennr som
anmärkas arbetstagarehögskola anmält i avsnitt 6.3 .5. Det kan här att en

lönen andra anställningsförmånerhar behålla ochrättsagts attsom upp
arbetetarbetstagaren då avstängd frånunder uppsågningstiden äräven om

12 § LAS.
underrättat arbetsgivarentiden innan arbetstagaren enligt § LASFör 40

uppsägningen vid domstolhan begära ogiltigförklaringatt att avom avser
regeln i andra stycketskulle med formell tolkning 34 § LASav enen

särskilda skäl åberopades från arbets-avstängning kunna ske utan att
sida. Avstängningsförbudet skulle då alltså inte tillämpligt.givarens vara

emellertid Arbetsdomstolenrättsfallet ansågI AD 1978 92 att an-nr
formellsyfte skulle motverkas sådanställningsskyddslagens genom en

avstängningsförbudet, regeln särskildatolkning och uttalade dvs.att om
tillämpligt avstängningarskäl för avstängning, även påmåste somanses

uppsågningsförfarande.ingår första led i ettettsom
skäl föreliggeravstängning få ske särskildaDäremot utan attsynes en

viljauppsägningen eller förklarar sig endastarbetstagaren accepterarom
Anställningsskydd, sjunde upplaganföra skadeståndstalan Lunning,se s.

452.
avskedandefallen behandlas i 35 frågaAvstängning i § LAS. I om

huvudregel anställningsförhållandet avbrytsavskedande gäller ävenattsom
ogiltigt.för talan avskedandet skall förklarasarbetstagaren attom om

arbetsgivaren inte arbets-Enligt 35 tredje stycket får stänga§ LAS av
föranlettfrån grund de omständigheter hararbete påtagaren somav

beslutetavskedandet, arbetstagaren vid domstol yrkat att om av-om
anställningenskedande skall förklaras ogiltigt och domstolen beslutat att

slutligt avgjorts.avskedandet skall bestå tills tvisten har Någottrots
tillämpning den vidfinns inte i denna situation förutrymme en av

särskildauppsägning gällande bestämmelsen avstängning får skeatt om
skall beståskäl föreligger. och med domstolens beslut anställningenI att

sådanahar interimistiskt avgjorts omständigheterna inte har varitatt ens
förelegat.saklig grund för uppsägning skulle haatt

arbets-Enligt får vidare arbetsgivare inte stänga37 § LAS av enen
har föranlettfrån grund de omständigheterarbete påtagare somav

uppsägningen avskedandet domstol har ogiltigförklarateller upp-om
sägningen eller avskedandet.

avskedande föregås under-framgår skall ävenSom 30 § LAS ett avav
arbetstagarorganisation,rättelse till arbetstagaren och varsel till hans lokala

han med i sådan. Med hänsyn till arbetstagarpartemas rättär någon attom
avskedandet fårbegära överläggning kan det minst vecka innangå en

oförhindradverkställas. Arbetsgivaren dock i sådant fall avstängaär ett att
från krävs utrednings- eller säker-arbetstagaren arbetet när detLex. av-
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hetsskäl under den tid erfordras för överläggning skall ske seattsom-
Lunning, Anställningsskydd, sjunde upplagan, 338s.

I fortsättningen kommer med förslagvårt förutsättningarna för av-
skedande och uppsägning desamma över hela arbetsmarknaden.att vara
Reglerna avstängning bör också desamma. Vi inte detattom vara anser
utöver reglerna i behövsLAS särskildanågra regler avstängning enbartom
för den statliga delen arbetsmarknaden.av

Mot denna bakgrund föreslår vi alltså reglerna i nuvarande kap.13att
3 och 4 §§ LOA inte förs över till den lagen i vad de gällernya av-

stängning vid uppsägning eller avskedande. Därmed bör också övriga
bestämmelser i LOA gäller för avstängning vid uppsägning ellersom

Ändringaravskedande upphävas. bör således igöras 14 kap. 7 § andra
stycket, kap.14 10 15 kap. 3 kap.16 3 § och kap.17 3 § LOA
medan 14 kap. 8 § LOA bör upphävas helt.

Eftersom den särskilda bestämmelsen i kap.13 l § LOA om av-
stängning inte förs tillöver den lagen bör den nuvarande bestämmel-nya

i 15 kap. 3 § LOA åklagares möjlighet påkalla beslutattsen om om
avstängning inte heller föras tillöver den lagen.nya

Uppskov med beslut brott förnär grundenutgör beslut om upp-
sägning eller avskedande

En paragraf nära knyter till reglerna avstängning är kap.14som an om
6 § LOA. I paragrafen sägs åtgärd har vidtagits för anställaatt åtalattom

arbetstagare, får ärende uppsägning ellermot avskedandeett påen om
grund gämingen inte förränavgöras, ansvarsfrågan har slutligt.prövatsav
I LAS finns inte någon motsvarande bestämmelse. Enligt den lagen gäller
i stället månadsregeln fullt dvs. uppsägning eller avskedande fårut, etten
inte grundas på omständigheter arbetsgivaren har känt till änsom mer en
månad innan underrättelse lämnades enligt 30 § LAS 7 § tredje stycket
och 18 § andra stycket LAS. Om det har inträffat förhållande inteett som

kan överblickas arbetsgivaren börjar emellertidgenast den angivna tidenav
månad inte löpa förrän de närmare omständigheterna haratt blivitav en

utredda, när polisutredningen klart.ex. är AD 1981 eller160 när domnr
har fallit i brottmålet AD 1981 51. Bestämmelsernas närmarenr
innebörd har lagts fast Arbetsdomstolen rad rättsfall, redo-av genom en se
görelsema i Lunning, Anställningsskydd, sjunde upplagan, och274s.

337s.
Enligt 14 kap. 6 § LOA skall alltså arbetsgivaren vänta lagakraft-på

dom innan arbetsgivaren får tillgripa uppsägning eller avskedande.vunnen
Kritik har framförts den tidsutdräkt dettapå sätt är inbyggd imot som

fråganInnan är slutligen avgjord, kan detsystemet. dröja länge, kanske
år. Brottmålet kanske behandlas iett två eller till och med instansertrepar

och arbetsgivarens därefter fattade beslut i eller instanser,tvâ Statensen
Ävenansvarsnämnd undantagen. med beaktande möjligheten tillav

avstängning, det sig från olika synpunkter olämpligtter den slutligaatt
reaktionen på det inträffade kommer först sedan kanske avsevärd tid
förflutit. För arbetsgivaren har den nackdelen beslutnågot intesystemet att
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Ävenfattas i uppenbara fall. för den enskilde kan det i fallkan mångaens
bättre få och kunna inrätta sig därefter.snabbare beslutattvara

den angivna bakgrunden vi inte heller kap.Mot 14 6 § LOAattanser
bör föras till den lagen.över nya

bedömningsfei,Allmänt skadestånd för s.k. m.m.

Enligt har felaktigt avskedad arbetstagare till bl.a.38 § LAS rätten
allmänt skadestånd för den kränkning lagbrottet innebär. Enligtsom

kap. inte sådant för16 7 LOA utgår skadestånd brott vissa§ annat mot
bedömningsfel omfattashandläggningsregler; s.k. alltså inte tillrättenav

skadestånd jfr det gällande skadestånds-AD 1992 39. It.ex. nunr
kan däremot statlig arbetsgivare åläggas allmänt ska-systemet att utgeen

destånd för s.k. bedömningsfel vid felaktigt uppsägningsbeslut. Dettaett
inkonsekvent, eftersom uppsägning regelmässigt mindre in-är ären

gripande för Genomförsden anställde än avskedande. vårt förslag iett
fråga avskedandeinstitutet bör därför också följa till skadestånd vidrättom
avskedande i enlighet med bestämmelserna i AvskedarzdefallenLAS. bör
alltså från nuvarande kap.utmönstras 16 7 § LOA.

Som följd förslag upphäva kap. och börvåra 14 6 8 §§ LOAatten av
också uppsägningqfallerz från nuvarandeutmönstras 16 kap. 7 § LOA.

följd avskedanden i fortsättningen skall handläggas enligtSom atten av
bör ändringar iLAS också göras följande paragrafer, bygger på attsom

avskedanden handläggs enligt kap. 5 kap. kap.LOA 2 14 5 15 3
och 5 16 kap. och kap.§§, 2 3 §§ 17 1 §LOA.samt

Rätten till enligt 39 § LASskadestånd

Reglerna i LAS handlar verkningarna arbetsgivare inte39 § attom av en
sig efter ogiltigförklaringrättar domstols uppsägning eller etten av en av-

skedande. läge anställningsförhållandetI sådant skall upplöst. Detett anses
integår föra talan arbetsgivaren. kan arbets-Däremotatt nytt mot

kräva särskilt visst beräknat skadestånd. skadeståndetpå sätttagaren ett
är kompensera arbetstagaren för både ekonomisk och ideellavsett att
skada. kan inte jämkas och inteDet utgår även arbetstagarenograverat om
lidit ekonomisk skada. alltså fråga allmänt skadeståndnågon Det är ettom
jfr 198384 165 Syftet skadeståndet sin storlek29. är attprop. s. genom
skall förmå arbetsgivaren sig efter domstolens dom.rättaatt

förarbetena till bestämmelsen framgår diskuterade olikaAv att man
alternativ för förmå arbetsgivaren respektera domstolens dom.att att
Föredraganden förklarade han delade utredningens uppfattning detatt att
inte lämplig ordningnågon med regler för arbetstagarenrätt attvar om
med exekutivt sina arbetsuppgifter. uttalade ocksåtvång återuppta Han
följande prop. 1973129 182.s.

Det enda rationella mig för dessa, säkerligenattsynes vara man
ganska sällsynta fall ordning innebäråstadkommer starktetten som
tryck ekonomisk förpå arbetsgivaren förmå honomart att attav
respektera domen. Böjer sig arbetsgivaren inte för detta tryck får man
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enligt min mening frånutgå anställningsförhållandet upplöstär såatt att
kan den ohållbara situationen världen.man ur

LAS skadeståndsregler är i princip tillämpliga även på det statligt
reglerade området detnär gäller uppsägning arbetstagare ärav som
anställda tills vidare. Skadeståndsskyldigheten infördes redan i samband
med LAS trädde i kraft. I proposition 197488, innehöllatt förslagsom

anpassning statstjänstemannalagen till LAS, uttalade föredragandenom av
s. 171 n sålunda reglerna skadestånd 38-40 §§ borde kunnaatt om
slå igenom redan den juli1 1974 och s. 233 bestämmelserna i 37-att
42 §§ rörande kommer gälla i tillämpliga delar.att- - -

Regeringens proposition 19787984 myndigheters skadeståndsan-om
i vissa personalärenden, innehöll bilaga Ds Bsvar rapportenm.m. som

19783 Myndigheters skadeståndsansvar i vissa personalärenden, Imm.
s. fördes20 kring tillämplighetenrapporten ett 39 §resonemang av

LAS. Med hänvisning till arbetstagare enligt 7 kap. 1 § LOA endastatt en
får skiljas från anställningen med stöd föreskrift i LOA drogs slutsatsenav

39 § LAS inte är tillämplig på det statligtatt reglerade området. I pro-
position 19808l107 den statliga skoladministrationen s. 50om m.m.
förs i Något rättsfall i frågan finnsrapporten.samma resonemang som
inte.

Under avsnitt 6.3.3.1 föreslår vi 7 kap. § LOA inte1 skall förasatt
över till den lagen. följdEn det förslaget är även 39 § LASattnya av
kommer bli tillämplig på det statliga området vidatt uppsägningar och
avskedanden. Det osannoliktär bestämmelsen kommer få betydelseatt att

än i speciella situationer. I sakens liggerannat den inte kannatur att ges
tillämplighet vid avskedanden fullmaktshavare, närmare specialmoti-av se
veringen till fullmaktsanställningslagen.

Handläggningen frågor avskedande polismän m.fl.av om av

Direlaiven

Någon omplaceringsskyldighet åvilar inte arbetsgivaren i samband med ett
avskedande. I praxis har det förekommit polismän har blivit avskedadeatt
med stöd kap.11 1 § LOA i fall där ingripandeså åtgärd kanskeav en
inte skulle ha vidtagits det hade gällt statsanställd inom något annatom en
yrke jfr AD 1981 168 och AD 1989 69. Avskedandet torde mednr nr
andra ord främst ha grundats på de särskilda krav måste ställas påsom
polismän. Liknande fall har förekommit i fråga domare jfr AD 1989om

52.nr
Mot denna bakgrund sägs det i direktivvåra s. 11 vi bör övervägaatt
det finns skäl göra ändringar i syfte öka möjligheterna föratt attom t.ex.
felande polisman under ändrade villkor behålla anställningatt hosen en

myndigheten. I det sammanhanget detsägs kan värt undersökaatt attvara
det är lämpligt komplettera sanktionssystemet med möjlighetattom atten

ifrån polismän eller andra behörighetenta utöva polistjänst det villatt etc;
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legitimationsindragning förliknarvidta åtgärd närmastsäga att somen
andra yrkesgrupper.vissa

för avskedandeOmplacering ställeti

sanktionssys-möjligt kompletterafrågan detvi in ärInnan går på attom
omplaceringsskyldighetinföra vidi ställetvi tanken på atttemet tar enupp

avskedande.
gällderättsfallet 1981 168,sin tid omdiskuterade ADdet påI nr som

fastslogprickfri tjänst,polisman med tjugo årsavskedande av en
iden allmänna regelnlagförarbetena 11efter granskningdomstolen, attav

skyldighet i ärendearbetsgivaren någoninte åläggerkap. § LOAl att om
den berörde tjän-möjligheterna till omplaceringundersökaavskedande av

till 1975 ämbetsansvars-uttalanden i förarbetena årsVissastemannen.
intäkt för lag-uppfattning inte tillenligt domstolensreform kunde tas att

formlig rättsligålägga arbetsgivarenstiftaren skulle ha avsett att en
gjorde domstolenframför avskeda. I domenskyldighet omplacera attatt
uttalade följande.egentliga domskälen. Domstolentillägg till deockså ett

ungefärföljande. Dennis harvill emellertid tilläggaArbetsdomstolen
ipolisman. Utredningen tyder påvitsordad tjänstväl20 års attsom

avskedandet har visstde brott föranlettvarje fall det tvåsenare av som
omständighetersådanaseparationen från fästmön. Undersamband med

sigarbetsgivare pådet rimligt såsom ett atttaratt staten ansvarsynes
inte ställer strängaskaffa Dennis anställning,söka som sammaannan

tillfredsställande denpolistjänsten. fögakrav Det är att som g apsom
integritet,den offentliga tjänstenskrav ställas påde höga måstesom

polisman, kommer ifrågavilket särskilt gäller när det är enom en
tjänst ha rättsligtmiste sin någotsituation där han går attutanom

omplaceringsmöjlighetema.undersökergrundat anspråk på att staten

vittomfattande och omfattar mängdstatliga verksamheten ärDen en
variationer islag. finns därförarbetsuppgifter skiftande Det storaav

fortsättningsvis kanVi ocholika anställda. ävenkraven attanser man
anknutna tillolika anställda. Kraven skallskall ställa olika krav på vara

myndighetens verksamhet. Påuppgifter ocharbetstagarens t.ex. en
krav oförvitlighet. Kravensåledes kunna ställas höga påpolisman skall det

Önskemåletpolisväsendet. iinte enbart inomemellertid högaär attom
tillavskedande därmed inte begränsatundvika ärvissa fall kunna ett en

det kommit till tydligarepersonalkategorier, ävenviss eller vissa om
därförex.vis. rättsområdet. intevissa områden, Det äruttryck inom

generell tillför vissa personalkategorier. En rättmed särlösningarlämpligt
sidan innebäraavskedandesituationer skulle andraomplacering i å att

suddadesavskedande och uppsägning nära Detmellanskillnaden ut.nog
framkomlig väg.därför inte hellerär en

övrigt också ändratsstatliga området har förFörhållandena detpå
kan inte längreArbetsdomstolens dom Manväsentligt sedan år 1981. se

i ocharbetsgivare, talesättet brukas. Detenda ävenstaten somomsom en
tydligare uttryck på olikatidigare kommer tillsig gälltför även numera
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sätt, nämligen arbetstagarna anställdaär hosatt och knutna till respektive
myndighet. Omplaceringar vid avskedanden skulle i praktiken i de flesta
fallen förutsätta omplacering till myndighet. För sådantatt etten annan

skall kunna fungera praktiskt krävssystem det enligt meningvår centralen
myndighet för samordningen omplaceringsverksamheten.som ansvarar av
En sådan myndighet fanns tidigare, nämligen Statens arbetsmarknads-
nämnd, SAMN. Erfarenheterna från SAMN verksamhet visar emellertids

det är svårt få till ståndatt omplaceringaratt över myndighetsgränsema
även det finnsnär rättsliga förutsättningar för sådana åtgärder. Nämnden
avvecklades år 1989. Ungefär samtidigt upphävdes omplaceringsför-
ordningen.

Mot denna bakgrund vi det inte bör eller kan införasatt någonanser
formlig skyldighet omplacera arbetstagareatt så förbrutit siggrovt attsom
det finns förutsättningar för avskedande jfr AD 1992 42.nr

Vi har föreslagit reglerna i LAS avskedandenatt i fortsättningenom
skall gälla även detpå statliga omrâdet. Inte heller enligt reglerna i LAS
finns det skyldighet för arbetsgivaren försöka omplacera arbetstagareatten

så har felat det föreligger förutsättningargrovt att för avskedande.som
Arbetsgivaren är emellertid inte heller enligt reglerna i LAS, lika lite som
enligt reglerna i nuvarande LOA, Över huvud skyldig avskedaatt en
felande arbetstagare. Om sådant beslut skall fattas eller inte avgören ar-
betsgivaren denneOm således i stället för avskeda sigensam. att anser
kunna omplacera arbetstagare finns det inte några rättsliga hinderen mot

sådan åtgärd.en

Möjligheten ifrån polismän eller andra behörighetenatt ta utövaatt
polistjänst etc.

I direktiven pekar nämnts möjlighetenpå kompletteraattman som
sanktionssystemet med möjlighet ifrån polismän behörighetenatt taen att
utöva polistjänst. felandeEn polisman skulle därmed under ändrade villkor
kunna behålla anställning hos myndigheten.en

Närmare bestämmelser vilka skall polismänom som anses vara
meddelas i kap.1 2 polisförordningen§ 1987730. Föreskrifterna anger
innebörden begreppet polisman inte bara enligt polislagen ocksåav utan
när det gäller andra författningar där begreppet förekommer, t.ex.
rättegångsbalken.

I paragrafens andra stycke meddelas från principiell synpunkt be-en
tydelsefull föreskrift. Där sägs nämligen bestämmelserna polismänatt om
inte skall tillämpas på tjänsteman inte uppehåller tjänsten som en som
polisman.

Det huvudsakliga skälet till Föreskriften infördes önskemåletatt attvar
kunna omplacera polismän, eller skäl olämpliga förett annatsom av anses
polisyrket, till befattningar inom polisväsendet med vilka polisiära
befogenheter inte är förenade Berggren N-O, Munck Polislagen,
Stockholm 1989, 150 När polisman inte uppehåller sin tjänst ärs. en
han vidare i princip skyldig lämna från sig sin polislegitimation.att
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detför sig får tillgodosesådant det i ochRättsläget såledesär att anses
gäller polismän. En felandei direktiven detangivits närbehov som

till verksamheten, fåmöjligt med hänsyndet ärpolisman kan alltså, om
ändrade villkor, dvs.polismyndigheten undersin anställning hosbehålla

befogenhetema.de polisiärautan
anställningsför-arbetsskyldighet gäller iför denInom ettsomramen

arbetstagaren utföra arbete.arbetsgivare beordrahållande har rätt attatten
arbetsskyldighetenfortfarande inom förkan ocksåArbetsgivaren ramen --
utföra andradenne arbets-omplacera arbetstagaren så sättsvaraktigt attatt

härledas anställningsavtalet ocharbetsgivarens kanuppgifter. Denna rätt ur
arbetsledningsrätt. Huvudregeln ärarbetsgivarens därur attsprungna

rättsligt.arbetsledningsbeslut inte kansådana prövas
emellertid gjorts det gällerfrån huvudregeln har närundantagEtt en

ingripande för arbetstagaren denomplacering dels såvaraktig är attsom
uppsägning, dels beror skäljämföras med på ärför honom kan somen

ADH den k.personligen 1978 89;hänförliga till arbetstagaren nr s.
de i händelseomplaceringar gällerbastubadarprincipen. För sådana att av

har visa godtagbara skälrättsligt och arbetsgivarentvist kan prövas attatt
för sin åtgärd.

finns personalansvarsnämnd PAN.Vid Rikspolisstyrelsen en
liksom andra personalansvars-Nämndens behörighet fatta beslut,att

ivissa frågor, regleras 19 § VF.behörighet fatta beslut inämnders att
för Rikspolisstyrelsen beslutar PANinstruktionen 1989773Enligt 26 §

hos vadfrågor förutom beträffande anställda RPS äveni dessa avser
skall bl.a. fråganlokala polisorganisationen. Enligt 19 § VFanställda i den

personliga förhållandenskiljande från anställningen grund prövaspå avom-
för-omplacering inte ipersonalansvarsnämnden. Frågan nämnsomav

polisväsen-personalansvarsnämnd denordningen. fallI typvart somen av
nämnd hardets ansvarsnätrmd dvs. ettrepresenterar, ansvarsom-en som

anställningsmyndigheter, kanomfattar hos andraråde arbetstagaresom
omplacering arbetstagare idärför inte beslutaäga rätt ettatt om avanses

prövning.ärende föremål för nämndensärsom
förefalla egendomlig eftersom nämnden harsådan ordning kanEn

arbetstagare saknar möjligheterbehörighet och avskedasägaatt upp men
bindande beslut ianställningsmyndigheten fatta nyanserade ochföratt

prövning. kanföremål för nämndens Manvissa de ärenden ärav som
detsig fall omplacering framstårnämligen mycket väl tänka där somen

Enligt andra stycketriktiga i föreliggande situationen. 7 § LASenda den
föreligger detsaklig grund för uppsägning inte ärdet vidareär så, att om

hosbereder arbetstagaren arbeteskäligt kräva arbetsgivaren annatatt att
eftersom ansvarsnämnden inte ärordningen naturligsig. Dock är

anställningsmyndigheten kanendastanställningsmyndighet. Det är som
arbetsuppgifter ellermöjligheter det finns till andrabedöma vilka faktiska
anställningsmyndig-myndigheten. ocksåanställning inom Det ärannan

Arbetsgivarensför arbetsledningen inom myndigheten.heten ansvararsom
anställningsavtaletinom för äromplacera arbetstagarerätt att somramen

arbetsledningsrätten. ansvarsnänmdematidigare Attsagts gesprungen ur
omplacering således inte lämpligbehörighet fatta beslut ärävenatt enom
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eller framkomlig väg lösa problemet. Det bör i stället lösas inomattens
för det nuvarande systemet.ramen

Vid beredningen ärenden avskedande måste därför nämnden haav om
nära kontakt med den lokala polismyndigheten. Anser nämnden denatt
lämpligaste lösningen i enskilt fall är omplacering inom polismyn-ett en
digheten till andra arbetsuppgifter bör ansvarsnämnden till möjlig-attse
heten utreds den lokala polismyndigheten på sätt vi utgårav samma som
från gör i uppsägningsfall. Skulle det visaatt sig det finnsman att
möjligheter omplacera tjänstemännen till arbetsuppgifteratt inte ärsom
förenade med polisiära arbetsuppgifter kan den lokala polismyndigheten
fatta beslut sådan omplacering. Ansvarsnämnden kan därefterom en ta
hänsyn till detta i eventuellt yttrande till domstol ellerett skriva sittav
ärende från vidare handläggning förutsättningar föreligger för det. Somom
vi saken krävspå det alltså inte författningsändringarnågra för nåser att
det syfte i våra direktiv.som anges

I direktiven nämns också domare. Som framgår rättsfallet AD 1989av
52 får domartjånsten odelbar. Bedömningen arbetstagarensnr anses av

olämplighet skall alltså göras bakgrunden allt åligger honommot av som
i domartjänsten jfr AD 1988 180 och 1992 51. Därmed saknasnr nr
möjligheter omplacera ordinarie domare till andra arbetsuppgifteratt inom
anställningens Vi det inte finns skäl för ochatt synsättett annatram. anser

ändringarnågra såvitt i frågaär inteatt bör göras beträffande domare.nu

suspensionsinstitutet bör inte áterinföras

Ett återinförande suspensionsinstitutet har ibland förts framav som en
tänkbar möjlighet för komma till rätta med det problematt visom nu
behandlar. Suspension skulle kunna tillgodose vissa de syftenav som
ligger bakom tankarna på omplaceringsskyldighet vid avskedande.en
Åtgärden skulle alltså kunna uppfattas tillräcklig från allmän synpunktsom
samtidigt den skulle tillgodose den enskildes önskan få behållasom attom
sin anställning.

Före ämbetsansvarsreformen år 1976 utgjorde suspension liksom även-
avsättning såväl särskilt ämbetsstraff enligt brottsbalkenett som en-
disciplinpåföljd enligt statstjänstemannalagen och kommunaltjänstemanna-
lagen. Det grundläggande motivet till avskaffandet dessa påföljderav var

samtliga frågor rörandeatt anställnings upphävande ansågs böraen
regleras i privaträttslig ordning efter mönster gällde på densamma som
privata arbetsmarknaden. I fråga påföljden suspension anfördes ocksåom

denna sanktion kunde vålla besvär föratt såväl den försumliges arbetskam-
hans arbetsgivare. Suspensionen kritiseradesrater även emedan densom

hänsyn till den försumliges ekonomiskautan situation i övrigt helt
berövade honom hans utkomst anställningen SOU 19721 146. Deav s.
skäl låg till grund för avskaffandet påföljden suspension enligtärsom av
vår mening alltjämt giltiga.

Enligt uppgift förekommer kollektivavtalsreglerad möjlighet tillen
suspension endast på ellernågot några avtalsområden. Om skulleman
återinföra suspensionsinstitutet detpå statliga området skulle det alltså
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också långt det möjligtstrida våra allmänna strävanden så ärmot att
området. Viundvika särskilda regler för det statliga anser samman-

fattningsvis suspensionsinstitutet inte erbjuder godtagbar lösning påatt en
det angivna problemet.

Övrigt

Utredningen har arbetsmarknadsutskottet i betänkandeettnoterat att
199192 den statliga personalpolitiken berört arbete iAU3 vårtom
samband med behandlingen vissa motioner. Bland har i be-annatav
tänkandet behandlats frågan dornamas råttsställning i samband medom
prövningen frågan skiljande från tjänsten.av om

behand-I betänkandet anförs utskottet från den i motionenutgår attatt
lade frågan blir föremål för överväganden LOA-utredningen. Motav
denna vidare inte föranledabakgrund anför utskottet motionen bordeatt
någon riksdagens åtgärd.

Enligt vi justitiede-vad har inhämtat kommer frågan övervägas inomatt
Den föranleder därför inte åtgärd från sida.någon vårpartementet.

6.5 Särskilda motiverade i vissa fallregler är

6.5. 1 Arbetskonflikter

Várt förslag De nuvarande reglerna i 3 kap. LOA förs i sak oför-
ändrade tillöver LOA.nya

Gällande rätt m.m.

Rätten till fackliga stridsåtgärder är grundlagsskyddad. I 2 kap. 17 § RF
föreskrivs arbetstagarorganisation respektive arbetsgivare elleratt en en
arbetsgivarorganisation har vidta fackliga stridsåtgärder,rätt att annatom
inte följer lag eller avtal.av

centrala allmännaDen lagstiftningen i sammanhanget är MBL, som
föreskriver fredsplikt 41-45 under pågående kollektivavtalsperiod§§ men
i övrigt använda sig fackliga stridsåt-parterna stort utrymme attger av
gärder.

frihet fackligDen organisation har fackliga stridsåt-atten agera genom
gärder har inte kunna helt obegränsad för de offent-gällaansetts
liganstâlldas fackliga organisationer. Vissa inskränkningar i konflikträtten

har därför meddelats bestämmelserna i kap3 LOA.m.m. genom
Till skillnad från de allmänna fredspliktsreglema i tillämpasMBL,

LOAs bestämmelser det finns kollektivavtal eller inte.oavsett ettom
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De statsanställdas konflikträtt begränsas förutom lag även tvåav av- -
kollektivavtal betydelse för förhållandet mellanstor arbets-av staten som
givare och arbetstagare hos staten.

Det huvudavtaletär mellan SAV och huvudorganisationema HA.ena
Avtalet innebär bl.a. stridsåtgärd arbetstagarsidanpåatt inte fåren
beslutas lägrepå nivå än hos huvudorganisationen. Där finns också regler

syftar till skall undvika vidtaatt parterna samhällsfarliga kon-som att
tlikter.

I ñnnsHA vidare bestämmelser vissa arbetstagare skallattom vara
undantagna från stridsåtgärder, den s.k. undantagskretsen, nämiaresom

i bilaga till bl.a.HA chefstjänstemän i regeringskansliet, högreanges en
domare, chefer för centrala ämbetsverk.

HA innehåller också bestämmelser arbetstagarnas tillrätt s.k.om
neutralitet vid arbetskonflikter och skyldighet utföra s.k. skyddsarbete.att
För arbetstagare inte omfattas HA gäller istället motsvarandesom av
bestämmelser i 39 § AF.

Det andra avtalet detär s.k. särskilda huvudavtalet SHA, gällersom
för hela offentliga sektorn.

Avtalet innebär ska undvika vidtaatt stridsåtgärderparterna detatt när
gäller frågor inte kunna avtala kränka denutansom man attanses om
politiska demokratin. Hit hör frågor verksamhetens mål, inriktning,om
omfattning och kvalitet.

Att de nämnda båda avtalen skall finnas och gälla för hela detnu
statliga området har förutsatts riksdag och regering i förarbetena tillav
LOA.

SAV har utfärdat allmänt konfliktcirkulärett Cirk.SAV 1987 33A
i vilket myndigheterna allmän information konfliktfrågor ochges en om

hur de bör gå tillväga vid arbetskonflikt.om en
I det följande behandlas konflikt- och skadeståndsreglema i nuvarande

LOA närmare.
Enligt kap.3 1 § första stycket LOA är de tillåtna stridsåtgärdema

lockout, strejk, nyanställningsblockad och övertidsvägran detnär gäller
arbete består i myndighetsutövning eller är oundgängligensom som
nödvändigt för genomföra myndighetsutövning.att Syftet med begräns-
ningen är stridsåtgärder i sambandatt med myndighetsutövning måste ske
i ordnade former. Enligt förarbetena till LOA detär främmande för den
offentliga verksamheten myndighetsutövning skallatt kunna påverkas av
fackliga stridsåtgärder, så denna allmänheten uppfattasatt av som
godtycklig prop. 197576105 bil. 2 194 Stridsåtgärder typs. av
partiell arbetsvägran, maskning därförär inte tillâtnai sådantetc. arbete.

Inom den offentliga verksamheten i övrigt däremotär valet stridsåt-av
gärder inte begränsat andra regler än de gäller för den privataav som
arbetsmarknaden.

frågaI begreppet myndighetsutövning hänvisas i förarbetena tillom
LOA prop. 197576105 bil. 2 till194 den betydelse begreppet har is.
förvaltningslagen. Arbetsdomstolen har definierat begreppet myndig-
hetsutövning på sätt tjänsteansvarskommittén, Ds Ju 19837.samma som
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i avsnittbegreppredogörelse för dettavårJfr 129. Se ävenAD 1983 nr
6.2.

sysselsattaoffentliganställda ärsympatiåtgärderBeträffande somav
stridsåtgärder ärgäller, valetmyndighetsutövningförinom området att av

åtgärder bara fårochtidigarevadenlighet medibegränsat sagts attsom
tillämpningsområde.inom LOAsarbetstagareför andravidtas till förmån

Åtgärderna arbetsgivare ochmellanförhållandetgälladessutommåste en
eller utländskaför privatanställdaförmånSympatiaktioner tillarbetstagare.
samband medharintearbeteinte tillåtet. Iarbetsmarknadsparter är som

privataför denreglermyndighetsutövning gäller däremot somsamma
sektorn.

stridsåtgärderförbudfinnsandra styckeparagrafensI motett som
politiskaSverige, s.k.förhållandena ipolitiskapåverka desyftar till att

med myndig-sambandinte hari arbeteFörbudet gäller ävenstrejker. som
förbudsregelnföljermyndighetsutövninghetsutövning. Såvitt gäller av

paragraf.meningen i dennaandraförsta stycket
dessa enligtförhållanden börpolitiskainhemskadet gäller våraNär

stridsåtgärder prop.äni första hand lösas på sättförarbetena annat genom
förenliga med deintestridsåtgärder är275. Sådana197576 bil. 1 s.

197576105 bil. 2 241.ställningoffentliganställdas prop. s.
politiska för-depåverkaBeträffande stridsåtgärder attavsersom

åtgärdernatillåtna i den månåtgärderutomlands, sådanahållandena anses
myndighetsutövning.samband medharinte berör arbete som

tviststridsåtgärd inte vidtas förränfårEnligt kap. 2 § LOA3 omen
tillsyftarBestämmelsenslutligt.tillåtlighet har avgjortsåtgärdens att

uppfattningfelaktigtill följdstridsåtgärd vidtasotillåtenhindra att av enen
rättsläget.om

första stycket MBL,innehållet ilinje med 41 §ligger iBestämmelsen
vissti tvist huruvidatillåtenstridsåtgärd inte ärföreskrivsdär det att

kollektivavtal eller MBL.gällandeförfarande strider motmot
offentlig arbetsgivare görinte det fallreglerar dockMBL att en

begränsningstridsåtgärd strider LOAsvarsladgällande motatt aven
ibestämmelsen 2 §anledning hardennastridsmedel. ansettstillåtna Av

otillåtna enligtmaskningsåtgärder ärbeträffandenödvändig, t.ex. som
enligttillåtna MBL.generelltmyndighetsutövning ärvidLOA men som

197576105 bil. 2 197.Se s.prop.
stridsåtgård inte ärförbudinnehållerkap. § LOA3 3 motett som

arbetstagarorganisation.beslutadorganisationsmässig, dvs. av en
riktar sigkap. LOAMBL. 3 3 §ligger linje med 41 §Bestämmelsen

till oorganise-dvs.omfattas LOA, äventill alla arbetstagaredock avsom
kollektivavtals-i ickemedlemmartill dem ärochrade arbetstagare som

gäller förenbartmedan § MBLarbetstagarorganisationer, 41bundna
kollektivavtal.bundnaarbetstagare är avsom

siktestycket MBL ävenandrabestämmelsen i 42 §Däremot tar
i princip täckaochkollektivavtalsbundnaandra arbetstagare än synes

kap. 3 § LOA.innebörden 3av
dockbil. 407197576 105 ltill MBL prop.Enligt förarbetena tars.

oorganiserade deltarfallethand sikte på detstycket i förstaandra42 § att
kollektivavtalsbundna arbetskam-vidtagitsharstridsåtgärdi olovlig avsom
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Det är tveksamt bestämmelsenrater. också täcker det fall ickeom att ett
kollektivavtalsbundet förbund har vidtagit olovlig stridsåtgård. Dessutom
förutsätter regeln i 42 § andra stycket MBL primärt olovlig stridsåt-en
gärd, medan detta inte är nödvändigt enligt kap.3 3 § LOA.

Som motiv för 3 kap. 3 § LOA har i förarbetena anförts grundernaatt
för MBLs skadeståndsregler bör tillämpligagöras i samtliga de fall där

arbetstagare på det offentliga området vidtar elleren deltar i stridsåtgård
facklig sanktionutan prop. l97576105 bil. 2 201.s.

I kap.3 4 § LOA regleras arbetstagarorganisations skyldigheter ien
fråga otillåtna stridsåtgärder. Bestämmelsenom i princip 42motsvarar §
MBL. Skyldigheten försöka awåijaatt olovlig stridsåtgärd gäller dock
bara kollektivavtalsbundna organisationer enligt MBL. Denna begränsning
finns inte i LOA.

I kap.3 5 §LOA föreskrivs överläggningsskyldighet för nären parterna
stridsåtgärd har vidtagits i strid 3mot

Bestämmelsen närmastmotsvarar 43 § MBL. Den är docksenare
begränsad till kollektivavtalsbundna organisationer. Denna begränsning
finns inte i LOA.

I motiven sägs anledningen tillatt överläggningsskyldigheteniatt LOA
inte har knutits till kollektivavtalsbundenhet är det generella förbudet i 3 §
för arbetstagare denpå offentliga sektorn deltaga i stridsåtgärdmot att som
inte är beslutad arbetstagarorganisation. Det förbudet är skadestånds-av
sanktionerat på så sätt framgår 6 § prop. l97576lO5 bil.som 2av

242.s.
Som arbetsgivare i lagens mening de rättssubjekt uppräknasavses som

i kap.l 1 §LOA.
I kap.3 6 § LOA regleras i vilka fall skadestånd kan åläggas en

offentlig arbetsgivare, arbetstagarorganisation eller arbetstagare brytersom
någon de föregåendemot paragrafema i 3 kap. LOA.av

Enligt 3 kap. 6 § första stycket LOA, närmast har sin motsvarighetsom
i 54-62 §§ MBL, kan arbetsgivare åläggas skadestånd han vidtaren om en
stridsåtgärd är otillåten enligt eller1 2som

Arbetsgivare eller arbetstagarorganisation kan vidare åläggas skadestånd
de inte fullgör sin överläggningsskyldighetom enligt 5

Arbetstagarorganisation kan dessutom åläggas skadestånd den inteom
fullgör sin skyldighet bl.a. försöka avvärjaatt olovlig stridsåtgärd enligten
4

Skadestånd kan också åläggas arbetstagare bryter 2 ellermotsom
3 inte följer 6 § andraannat stycket.om av

Enligt 3 kap. 6 § andra stycket LOA gäller arbetstagarorga-att, om en
nisation anordnat eller föranlett stridsåtgärd inte är tillåten enligten som

eller1 2 skall huvudregeln arbetstagare,att deltar i stridsåt-vara som
gården, befrias från personligt ansvar.

Det är principerna i MBL det skallen att organisationenav vara som
bär det rättsliga när den har brutitensam ansvaret, fredsplikten. I 59mot §

första stycket MBL har dock frågan skadeståndsbefrielse för enskildom
arbetstagare gjorts avhängig den olovliga stridsåtgärdenatt harav
anordnats eller föranletts kollektivavtalsbunden organisation eller dennaav
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arbets-förhindravelatharHärigenom attorganisation.överordnad man
organisation ochsinsigbrytapersonligtundgår att urtagare genomansvar

stridsåt-beslutarsedanföreningskull bildarñr skens enomsomenmer
organisationsmässig.blirformellthärigenomvilkengärd, sett

i frågabeaktasbörocksåsynpunkterdessaharDet omattansetts
eller 2kap. §strider 3 lsektornoffentliga motpå denstridsåtgärder som

därföroffentlig arbetstagareskallföreligger,synnerliga skälLOA. Om en
vidskadeståndsansvarpersonligtåläggaskunnakap. 6 § LOAenligt 3

formellt ärdennastridsåtgärd, ävenolovligsådanideltagande omen
i 59lagkonstruktion än §valtorganisationsmässig. Att annanenman

även närtillämpasavseddai LOA ärreglerna attberor påMBL, att
gäller.kollektivavtal inte

torde finnasundantagsfalli sällsyntadet barabetonasmotivenI att
dennamed stödskadeståndoffentliganställdåläggaanledning avatt en

och 243.242bil. 202,197576105 2bestämmelse prop. s.

överväganden

offent-förkonfliktreglemasakändringar ibehovetFrågan avavom
ankommakandet intespeciellsådanliganstållda är attnatur ansesenav

allmänna översynvidfråga vårdennautredning övervårpå avatt merse
haft tillharvitidbegränsadeinom denochlagstiftningen somsom

förfogande.
iförs överkap. LOAreglerna i 3nuvarandedärför deföreslårVi att

till LOA.oförändradesak nyen
reviderasövrigtspråkligt och imodemiserasdockbörBestämmelserna

införs i LOA.desamband medihänseendelagtekniskti att nya

ochbehörighetsvillkorAnställningsmyndighet,6.5.2
befordringsgrunder

och §§kap. 3i 4 2nuvarande bestämmelsernaförslag DeVårt
befordringsgrunder föras överbörochbehörighetsvillkorLOA om

i kap. §Bestämmelsen 4 1LOA.oförändrade tilli princip omnya
saknahar däremottjänstetillsättning ansettsvidbeslutande organ

slopas.därföroch börsjälvständig betydelse

Gällande rätt m.m.

befordrings-beslutandebestämmelserfinnsRFkap. 9 §I 11 organ,om
statligatillsättningvidmedborgarskapsvensktkrav pågrunder och av

anställningar.
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Anställningsmyndighet

Enligt kap.11 9 första§ stycket tillsättsRF tjänst vid domstol eller vid
förvaltningsmyndighet lyder under regeringen regeringen ellersom av av
myndighet regeringen bestämmer.som

änstetillsättningi dessa fall har betraktats myndighetsutövning sesom
197130 332, 197390 397. Enligt kap.11 6 § tredje stycketprop. s. s.

RF gäller vidare förvaltningsuppgift innefattaratt myndighetsutövningsom
får överlämnas till privat rättssubjekt endast med stöd lag. Genomav
grundlagsregeln i kap.11 9 § RF och kap.4 1 § LOA fråganär vilkaom

beslutar de aktuella tjänstetillsättningama förbehållenorgan som nu
lagstiftningen och kan alltså inte regleras avtalsvägen.

I kap.4 förstal § meningen LOA bara hänvisning till kap.11ges en
9 § RF. I paragrafens andra mening föreskrivs även tjänstatt änannan

i grundlagsbestämmelsen, tillsätts regeringen ellersom anges av av
myndighet regeringen bestämmer, inte föreskrivs i lag ellersom annatom

författning.arman

Befordringsgrunder

Enligt kap.11 9 § andra stycket RF skall vid tillsättning statlig tjänstav
avseende endast fästas vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet.

Förtjänst och skicklighet är bara exempel; även andra sakliga grunder
kan vägas in vid bedömningen.

De viktigaste exemplen i praxis andrapå sakliga grunder jämställd-är
heten mellan könen arbetsplatsen,på omplaceringsskyldigheten och återan-
ställningsrätten intresset bereda arbetshandikappadesamt att sysselsättning.
Beträffande vad med förtjänst och skicklighet hänvisas tillsom avses
förarbetena till bestämmelsen och Holmberg-Stjemquist, Grundlagama,
1980, 387.s.

Grundlagsregeln sakliga grunder gäller endast beträffande statligom
tjänst.

När det gäller anställningar hos de allmänna försäkringskassoma bör
den allmänna regeln saklighet och opartiskhet enligt kap.l 9 § RFom
leda till resultat.samma

På arbetsmarknaden i övrigt saknas uttryckliga lagregler skicklighetom
och förtjänst uttryckliga sakliga grunder för anställning.som

Grundlagsregeln sakliga grunder kan inte sättas sidan avtalsvägen.om
Det har inte heller möjligt avtal närmare bestämmel-ansetts att genom ge

hur grundlagsregeln skall tillämpas av närmast verkställig-ser om typen
hetsföreskrifter. Se bl.a. Holmberg-Stjemquist, Grundlagama, 1980

387.s.
kap.4 3 § LOA första stycket innehåller upplysning fråganatten om

saklig grund för tillsättning statlig tjänst regleras i RF ellerom av annan
författning.

andraAv stycket paragraf framgår detsamma också skallattsamma
gälla vid tillsättning icke statlig tjänst omfattas LOA.av som av
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främst,paragrafen skall skickligheten sättasEnligt tredje stycket i om
förfinns särskilda skål någotdet inte annat.

meddelarföreskrivs slutligen regeringenparagrafens fjärde styckeI att
tredje styckena. Dettai andra ochföreskrifter vad sågsnärmare somom

skickligheten ochföreskrivs utöveri och b AF. Därhar gjorts 7 7 §§ atta
sådana sakliga grundertillsättningsmyndigheten beaktaförtjänsten skall

sysselsättnings- ocharbetsmarknads-,med allmännaöverensstämmersom
socialpolitiska mål.

Behörighetsvillkor

svenskthar det uppställts krav påEnligt kap. tredje stycket RF9 §11 ett
myndighetschefer, ledamöter vissamedborgarskap för bl.a. domare, av

regeringskansliettjänster inom närmastmyndigheter eller deras styrelser,
villkor gällersändebud.statsråd och tjänster svenskt Dettaunder som

val riksdagen.för och uppdrag tillsättsockså tjänster genom avsom
villkor för tjänst ellerövrigt enligt grundlagsbestämmelsen dettafårI

enligti lag ellerhos eller kommun uppställas endastuppdrag staten
i lag.förutsättningar som anges

statligutlänningar vanligtvis skall kunna fåHuvudregeln är att en
medVissa har dock nödvändiga göraanställning. undantag attansetts

enskildasfrågorhänsyn till bl.a. rikets säkerhet och önskemålet att om
rättsställning beslutas svenska medborgare.av

justitieminis-åberopadeförarbetena till bestämmelsen prop. 197390I
jämställda medskäl för utlänningar i princip skulletem att varasom

önskemåleti fråga statliga anställningar bl.a.svenskar om enom
intensiñering mellanfolkliga samarbetet.detav

vidarekap. har krav svenskt medborgarskapI 4 2 § LOA på ut-
anställningtryckligen ställts generellt för militära anställningar ochupp

åklagare eller polisman.som
för-paragraf får regeringen i övrigt föreskrivaEnligt sesamma -

för vissa statligaordningen 1975608 krav svenskt medborgarskappåom
eller för särskilt fall beslutatjänster skyddsklassade tjänsteravser att-

paragrafen särskiltskall gälla för vissa andra, isvenskt medborgarskap
i regeringskansliet elleruppräknade anställningar, nämligen tjänster

förenadeutrikesförvaltningen och andra statliga tjänster bl.a. kan varasom
med myndighetsutövning eller rikets säkerhet.rörsom

tredje stycketförarbetena till grundlagsbestämmelsen i kap. §ll 9Av
197215 ochoch bestämmelsen i kap. 2 § LOA SOU 203RF 4 prop.s.

bil. framgår offentligrättsliga regleringen197576 105 2 207 denatt avs.
exklusiv. avtals-kravet på svenskt medborgarskap är avsedd Enatt vara

reglering i frågan har alltså inte möjlig.ansetts
Beträffande andra särskilda behörighetsvillkor för statlig tjänst än

viss lägstaeller pensionsålder ellersvenskt medborgarskap som avser
föreskrivsvadlevnadsälder, gäller enligt kap. 2 § sista stycket LOA4 som

i lag eller författning.annan
medföljer frågan pensionsålder jfr ävendenna bestämmelseAv att om

medan andrakap. och lägsta levnadsâlder avtalsbar,7 3 § LOA är
detsärskilda villkor för statlig tjänst i författning, närmåste t.ex.anges
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gäller speciella krav kunskaper,på utbildning, examina o.d. för vissa
tjänster.

Föreskrifter detta i olikaåterges specialförfattningar, kap.4t.ex.om
l § RB kunskaper för domare och krav på visst hälsotillståndattom om
kan visas läkarintyg enligt och6 7 §§ AF.genom

Ett kompetenskrav i författning bindande,är inte någotsom anges om
angivits. Regeringen får emellertid enligt kap.annat 11 12 § RF ge

dispens från behörighetsvillkor den själv bestämt i förordning ellersom
särskilt beslut, inte följernågot lag eller beslutannatgenom om av om

utgiftsanslag. Riksdagen kan också i lag bemyndiga regeringen medgeatt
dispens från uppstållt behörighetsvillkor.ett

Vissa slags villkor har uttryckligen förbjudits författning, t.ex.genom
i lagen 1986442 etnisk diskriminering.mot

Beträffande kravet på svenskt medborgarskap och andra behörig-
hetsvillkor för vissa statliga tjänster i ljuset den inom EG gällandeav
principen arbetskraftens fria rörlighet hänvisas till avsnitt 3.3 EG-om
aspekter.

överväganden

De nuvarande bestämmelserna i 4 kap. l-3 §§ LOA knyter direkt tillan
grundlagsregeln i kap.11 9 § RF och bör bedömas denna bakgrund.mot

Anställningsmyndighet

4 kap. § LOA beslutandel vid tjänstetillsåttning kanom organ ses som en
utvidgning grundlagsbestämmelsen i kap.11 9 första§ stycket RF.av
Förutom tillsättningar statliga anställningar, såsom grundlagsbe-av
stämmelsen andra meningen i bestämmelsen i nämligentar LOAavser,
också sikte tillsättningarpå andra anställningar statliga främstän hosav
de allmänna försäkringskassoma.

Mot bakgrund det föreslagna tillämpningsområdet förav av oss en ny
LOA avsnittse kommer6.2, bestämmelsen i andra meningen fortsätt-
ningsvis bara kunna sikte försäkringskasseanställda.påatt Fråganta om
vilken myndighet tillsätter och entledigar försäkringskasseanställdasom
regleras dock särskilt i kap.18 lagen13 § 1962381 allmänom
försäkring, AFL. Bestämmelsen i kap.4 1 § andra meningen LOA får
sålunda ingen självständig betydelse i sak och bör därför upphävas. Första
meningen i paragrafen innehåller i sin bara upplysning ochtur en ren
saknar således självständig betydelse.

Behörighetsvillkor

4 kap. 2 § LOA behörighetsvillkor är komplement till kap.11 9 §ettom
tredje stycket iRF den del bestämmelsen svenskt medborgarskapavser

villkor för vissa anställningar.som
Första stycket i bestämmelsen i LOA måste nödvändig i sakanses

utifrån förevarande grundlagsbestämmelse.
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behörig-andraii bestämmelsen LOA,Andra stycket som avser
kopplingdirektdäremotmedborgarskap, saknarhetsvillkor svensktän en

bestämmelsen iMotivet förlagstöd.grundlagsbestämmelsens kravtill
upplysningallmänvaritinte främst hastycke attdetta att omge ensynes

för statlig tjänst änbehörighetsvillkorandrabestämmelser som avserom
finns i lag ellerlevnadsålderviss lägstapensionsålder eller annan

behörighetsvillkor intedessamarkeraförfattning, attattutan varsnarare
mening räckerEnligt vår197576 105 bil. 2 207.jfravtalsbara s.prop.

i månprincipenallmänt vedertagnamed dendet att samma somom
avtalsreglering utesluten.givits i ämne, ärregler hartvingande ett en

obehövligt.andra stycketvi ärDårñr har ansett att

Befordringsgrunder

till kap. 9 §komplement 11befordringsgrunder ärkap. § LOA4 3 ettom
andra stycket RF.

tillämpningsföreskriftema i och 7 b §§ AF7kap. 3 § LOA4 samt a
imeritvärderingsreforrn, över198586samband med årshar, i setts

haroffentliga sektorn. Videnför förnyelsenriktlinjernaenlighet med av
förändring i denna del.skäl föreslå någoninte funnit att

emellertid barainnehållerstycket i kap. 3 § LOAFörsta 4 renen
statlig tjänstgrund för tillsättningsakligfråganupplysning att avomom

självständig be-saknar såledesförfattning. Deti ellerregleras RF annan
tydelse.

skallbefordringsgrundemaparagraf,stycket iAndra attomsamma
omfattas LOA,statliga tjänstertillsättning ickevidgälla även avsomav

grundlagsbestämmelsen.utvidgningsakliginnebär aven
förtillämpningsområdetföreslagnatill detMed hänsyn en nyav oss

enbartgrundlagsbestämmelsenutvidgningkommer dennaLOA, att avseav
Bestämmel-lagen.i denförsäkringskassomaanställda hos de allmänna nya

annorlundautformas sätt.i del påbör därför denna ettsen
förfråga särskiltfortsättningsvis reglera dennaocksåAtt ett ytterst

de arbets-hosreglerade anställningar,andra statligtbegränsat antal t.ex.
omfattas ställföre-försäkringskassomaallmännagivare deutöver avsom

avsnitt 6.2nödvändigt. Se ävenrimligt ellerhar inteträdarlagen, ansetts
LOA.tillämpningsområdet för den föreslagna nyaom

normalt skall sättasskicklighetentredje styckeParagrafens attom
hur olikai fråga degrundlagennödvändig preciseringfrämst är omaven
framgårvilket intetill varandra,förhåller sigbefordringsgrundema av

motiverat utifrånalltså klartTredje stycket ärgrundlagsbestämmelsen.
därför kvar.bestämmelser och börgrundlagens vara

meddelarregeringenparagraf ii LOAFjärde stycket attomsamma
självständig betydelse.upplysning saknarbestämmelser ärnärmare en som

avsnitt 9.1.1.till den lagen se ävenförtshar därför inte överDen nya
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tjänsten ochförenats med6.5.3 Bisysslor, förmåner som
fondpappersinnehavanmälaskyldighet att

övkap. § LOAbestämmelsen inuvarande lVårt förslag Den om
oförändrad tillibisysslor bör föras överförtroendeskadliga nya

taiemot vissa förmåner.tillstånd2 §LOA. Bestämmelsen i attom
atti 3och skyldighetupplysningen §förenats med tjänsten omsom

fondpappersinnehav har däremotanmälaenligt insiderlagen ansetts
bör därförobehövliga och slopas.

Gällande rätt m.m.

bisyssla vidhabestämmelser arbetstagares rättkap. finnsI 6 LOA attom
vissa förmånertillstånd uppbärasidan tjänsten ochl § att somomav

fondpappersin-anmälaskyldighetförenats tjänsten §med 2 attsamt om
nehav 3 §.

Bisysslor

förtroendeskadligainneha s.k.innehåller förbudkap.6 § LOAl mot att
bisysslor.

meddelasbestämmelser i ämnetvidare nämnareI paragrafen attanges
bestämmelser harregeringen. Sådanai övrigtför vissa fall i lag och av

föräldrabalken,meddelats i kap. 8 §beträffande m.fl. 19domare t.ex.
i konkurslagen.och kap. 3 § RBkap. kap. och 21 §§ 214 6 12 3 samt

skyldighet för myndigheternaföreskrivitsEnligt AF har37 § atten
ochförtroendeskadliga påvilka bisysslor ärallmänt upplysa somom

viss bisysslaskriftligt besked äranställd dennebegäran ge om enav en
inte.förtroendeskadlig eller

vidvill anlita arbetstagaremyndighetEnligt 38 § AF bör, enenom en
myndig-samråd ske mellanlångvarig bisyssla,myndighet för meraannan

innan uppdraget lämnas.heterna
rådgivareallmändomstolssidan fungerar DomstolsverketPå som en

bisysslefrågor DVFS 19839 B43.domstolarna i segentemot
bisyssle-informationi övrigt allmänden statliga sektornPå omges en

Cirk. A7.frågor SAV SAV 1990seav
rubba allmän-bisysslaförtroendeskadlig den kanEnligt LOA är omen
arbetstagaresellerhetens förtroende till den anställdes någon annan
anseendeskada myndighetens setjänsteutövningen eller kanopartiskhet i

statstjänstemannalagen,gällande 13förarbetena till den tidigare § prop.
197072 73-80.s.
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anställdeDen skyldig själv klartgöra för sig bisysslaattanses om en
förtroendeskadligär och därmed förbjuden. Det är han eller hon görsom

den slutliga bedömningen och har det juridiska ansvaret.
Den anställde har inte någon generell skyldighet anmäla bisysslaatt

eller begära tillstånd, så känner tveksamhet är det naturligtsnartmen man
rådfrågar arbetsgivaren.att man

ha förtroendeskadligAtt bisyssla kan bedömas tjänsteförseelseen som
och leda till disciplinpåföljdi form varning eller löneavdrag. I allvarligaav
fall kan uppsägning eller avskedande komma i fråga.

Två andra bisysslor är också förbjudna, nämligentyper av
arbetshindrande bisysslor sådana enligt arbetsgivarens bedömningsom-

inverkar hindrande på tjänsteutövningen, och
konkurrensbisysslor sådana innebär tjänstemannen ekonomisktattsom-

konkurrerar med myndigheten.
formerDessa två bisysslor regleras emellertid inte i offentligrättsligav

ordning täcks kollektivavtal se SAV Cirk. sektorutan C 1991 civgenom
7 §.

chefslöneavtaletI från 1985 se SAV Cirk. 1985 finnsA 14 i 5 §
särskilda regler bisysslor för de tjänstemän omfattas avtalet.om som av

Tillstånd vissa förmåner förenats med tjänstenatt ta emot som

I 6 kap. 2 § LOA föreskrivs arbetstagare hamåste särskilt tillståndatt av
regeringen för uppbära sådana gåvo- eller donationsmedelatt eller
liknande förmåner förenadeär med tjänsten.som

Vissa anställningar förenadeär med rått för innehavaren uppbäraatt
avkastningsmedel eller andra förmåner från ochgåvor donationer av
enskilda. I allmänhet har dessa obetydligt värde, ibland kan dettaett men

betydande och medföra anställningen blir attraktivare förattvara en
sökande andraän med motsvarande arbetsuppgifter.

harDet bör kunna kontrollera förekomsten privataansetts att staten av
anslag till anställningar och innehavaren bara ska få uppbära för-att
månema efter särskilt tillstånd. Tillståndskravet gäller dock inte förmåner

tillfaller viss bestämd bara förmåner utgårutansom person, som
oberoende innehar anställningen.av vem som

Frågan anställd får andra förmåner än sådana årta emotom en som
förenade med anställningen regleras således inte i denna paragraf, iutan
brottsbalkens bestämmelser för tagande kap.20 2 §mutaom ansvar av
BrB.

Enligt förarbetena till paragrafens föregångare, StjL,14 § gäller regeln
endast förmåner har klart benefik karaktär.som

Samma gäller beträffande medel donerats stiftelser eller privat-som av
till innehavare professur eller anställning för forsknings-personer av annan

ändamål.
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Skyldighet anmäla fondpappersinnehavatt

I 6 kap. 3 § LOA finns upplysning det i 11 § insiderlagenatten om
1990 1342 finns bestämmelser åläggande för arbetstagare anmälaom att
innehav fondpapper.av

Bestämmelsen förhållandevisär Den trädde i kraft den februari1ny.
tillkom1991 och bakgrund den insiderlagen.mot av nya

Överväganden

Bisysslor

Riksdagens revisorer avlämnade i januari 1990 Gällanderapporten
offentli grättsli regler bisysslor, riksdagens revisorersga 3, variom rapport

granskat de problem kan iuppstå sambandman med statsanställdasom att
innehar bisysslor.

Revisorerna hade frågat 26 myndigheter under regeringen bisysslor.omÖver hälften myndigheterna det ovanligtatt de anställdaav attangav var
har bisysslor. 25 myndigheternaprocent det vanligt medav attuppgav var
bisysslor. Några myndigheter hade ingen helst uppfattning desom om
anställda har eller inte har bisysslor.

Revisorerna hade i sin granskning inte träffat på några allvarliga
missförhållanden. Däremot visade granskningen informationen till deatt
anställda gällande bisyssleregler och tillämpningenom reglerna hosav
flera myndigheter måste bli avsevärt bättre. Revisorerna ñreslog därför
i SAVs rollrapporten att rådgivare myndigheternagentemot isom
bisysslefrågor skall utvecklas ytterligare.

Med hänsyn till de särskilda krav på objektivitet och integritet som
gäller för offentliganställda, är det enligt vår mening viktigt privataatt
intressen inte kolliderar med statliga på sådant sättett allmänhetensatt
förtroende för myndigheterna kan äventyras.

Risken för viss bisyssla är förtroendeskadligatt varierar dock mellanen
olika myndigheters verksamheter. Det är särskilt känsligtt.ex. med
bisysslor vid myndighet med utpräglade maktutövande uppgifteren
domstolar, polis etc., medan bisysslor hos andra statliga verksamheter
allmänt kan mindresett ömtåliga från förtroendesynpunkt.vara

Regeringen har dock flera gånger under år negativa bisyssle-gettsenare
besked till bl.a. affärsverkschefer, velat lägga kanske närings-ettsom mer
livsbetonat synsätt sinapå ikontakter i samband med tjänsten.

Även fortsättningsvis kan det behövligt göra avvägningattvara en av
de statsanställdas önskemål inneha bisysslor medatt hänsyn tillom
risken allmänhetens förtroendeatt för myndigheterna kan skadas.

På grund det allmänintresse siggör gällande i frågaav för-som om
troendeskadliga bisysslor, måste därför denna fråga också fortsättningsvis
regleras i offentligrättslig ordning detpå sätt sker 6 kap.som nu genom
1 § LOA. Regeringen bör således få behålla de särskilda styrmedel som
den för närvarande har tillgång till i denna fråga.
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med tjänstenförenatsförmånerTillstånd vissaemotatt ta som

förmånervissatillstånd§ LOAi kap. 2 ta emotBestämmelsen 6 attom
praktiskingenframkommit,såvitthar,tjänstenmedförenats numerasom

betydelse.
omtryckt 1969345,l964484,förordningocksåfinns nämligenDet en

ochräkning gåvo-förmottagande1991 l 171ändrad statens avsenast om
i kap. 2 § LOAföreskrivs liksom 6förordningdonationsmedel. I denna --

Enligtförmåner.sådanaskall rättenprövning göras ta emotattatt aven
myndighet ärdenombesörjasprövningenskallförordningen somav

dockfall skallvissaIdessamedlenredovisningsskyldig för emot.tasom
erfaritEnligt vad viför prövning.regeringentillärendet överlämnas

sikteLOAkap. 2 §ärenden 6deförordning på tardennatillämpas som
Även tjänst detspeciell äravsedd fördonation ärellergåvapå. enenom

gåvanochfinnsdär tjänsten tar emotmyndigheten statenändå ytterst som
därför inte bli någondetpraktikenIfördel denna.draroch synesav

tilldirektgörsdonationenellergåvanbedömningenskillnad i om
myndigheten.hosspeciell tjänstviaellermyndigheten en

LOAi 6 kap. 2 §bestämmelsenviföreslårbakgrund häravMot att
till slopa dennaförslagframkommit innebär vårt attredanupphävs. Som

förmåner ärfrittskall bli tillåtetdetbestämmelse inte emotatt taatt som
bedömasstället skallfråga isådanbaratjänst,medförenade attutan enen

ochräkning gåvo-förmottagandeförordningenenligt statens avom
donationsmedel.

fondpappersinnehavanmälaSkyldighet att

bestämmelser ivissaupplysninginnehåller baraLOAkap. 3 §6 enomen
i sak. Ibetydelsesjälvständigsåledessaknarförfattning ochannan

allmännavåri avsnitt 9.1.1vi anförtmed vadöverensstämmelse synom
dennaföreslår viLOAutformningen attlagtekniskadenpå av en ny

den lagen.tillparagraf inte förs över nya

fullmaktAnställningsformen6.5.4

iden börbehålls,fullmaktAnställningsformenförslagVårt men
högre åklagareordinarie domare,föruteslutandeanvändasframtiden

fullmaktsanställningreglernasärskildajustitiekanslern. Deoch om
fullmaktsanställning.särskild lagsammanñrs till omen

Bakgrund

istatliga tjänstemännenförr dekundeavsnitt 2.2framgåttharSom av
ordinarie. Denoch ickeordinarieiindelas tvåaktiv tjänst grovt grupper -

egentligadenbetecknashistorisktkundeanställningenordinarie sett som
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anställningsformen. Ordinarie tjänstemän fick till skillnad från icke ordi-
narie särskilt bevis för sin anställning, fullmakten.ett De ordinarie dvs.-
de hade fullmakt också till skillnad från övriga anställdasom var-
oavsättliga enligt § i36 1809 års regeringsforrn.

Ordningen anställa ordinarie tjänstemän med fullmaktatt har efter hand
brutits. Inom försvaret har emellertid huvudregeln tills nyligen varit att
yrkesofñcerare anställs med fullmakt. Anställningsformen fullmakt
används dessutom för del högre tjänster i vilka ingår arbetsuppgifteren av
rättsvårdande karaktär eller med rättslig eller liknande anknytningannars
jfr 1975762105 bil. 2 210.prop. s.

Inom det statligt lönereglerade området finns förutom full-numera,
maktsanställningen, anställningsformen förordnande tills vidare eller för
begränsad tid. Förordnande tills vidare är den normala anställningsformen.
Anställningsfonnen fullmakt medför anställningsskydd längregårett som
än vad följer LAS.som av

Arbetstagarens arbetsskyldighet påverkas inte anställningsformen jfrav
avsnitt 6.3.1. Inte heller i övrigt har fullmaktsanställningen några
rättsverkningar utöver de beskrivs i detta avsnitt.som

Enligt kartläggning Civildepartementet gjorde under år 1991en som
anställningsfonnenanvändes då fullmakt vid nyanställning för följande

kategorier
ordinarie domare ca 940,-
riksåklagaren, biträdande riksåklagaren, samtliga överâklagare 16 samt-
vissa chefsåklagare ca 20,
justitiekanslem,-
professorer tillsätts regeringen ca 1550,som av-
yrkesofficerare ca 10 000.-
Regeringen har den juni4 i förordning1992 1992538 beslutat att

yrkesofficerare inte i fortsättningen skall anställas med fullmakt.
Inom de flesta verksamhetsområden finns dessutom arbetstagare isom

enlighet med tidigare regler är anställda med fullmakt. I det flertaletstora
fall är dessa arbetstagare tjänstlediga från fullmaktsanställningen för att
inneha statlig anställning.en annan

I den kyrkolagen 1992300, huvudsaki träder i kraft den 1nya som
januari 1993, finns särskilda regler fullmaktsanställning inom Svenskaom
kyrkan. Enligt dessa regler skall alla biskopar anställas fullmakt.med
Vidare gäller särskilda regler vilka rättsverkningar fullmaktsan-om en
ställning medför kyrkanspå område. Dessa regler är uttömmande. De
motiveras de särskilda förhållanden råder inom Svenska kyrkan.av som

beskrivningVår rättsläget och våra överväganden fullmaktsanställ-av om
ningar inte sådana fullmaktsanställningar omfattasavser som av
kyrkolagen.

Gällande rätt

Bestämmelser anställningsformen fullmakt finns främst i LOA, AF,om
övergångsbestämmelsema till AF inrättandeförordningen. Någrasamt
bestämmelser skall beröras här.
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enligt med fullmakt.Ordinarie domare skall 4 kap. 6 § LOA anställas
i övrigt skall tillsättas med full-Regeringen bestämmer vilka tjänster som

makt.
inrättandeförordningen.Fullmaktstjänster inrättas regeringen 2 §av

tillsätts med fullmakt inrättas dock riksdagen.Professorstjänster som av
in fullmaktstjänst den inrättar tjänstenFrågan dra prövasattom en av som

inrättandeförordningen.4 §
gäller förening fullmaktsanställning med statligNär det av en en annan

anställning, innehåller kap. bemyndigande för regeringen7 13 § LOA ett
meddela föreskrifter i har skett 31a AF.ämnet. Så 29 §§att genom -

rättsverkrtingarF ullmalasanställningens

Skillnaden från anställningsskyddssynpunkt mellan fullmaktsanställningen
tillsvidareanställning främst anställningsavtal löperoch är att etten som

enligt medan fullmaktsanställningtills vidare kan sågas 7 § LAS,upp en
fullmaktsanställd entledigasinte möjlig Däremot kanär sägaatt upp. en

med stöd reglerna i LOA.av
fullmaktsanställd kan, liksom andra arbetstagare, entledigas medEn

jfrstöd kap. eller LOA avsnitten 6.3.3 och 6.3.5 Fullmakts-7 3 4 §av
anställda kan till skillnad från andra arbetstagare entledigas enligt kap.7
5 jfr avsnitt 6.3.5.§ LOA

förflyttning kap. kan fullmaktsanställd skiljasGenom 7 8 § LOA en
från sin fullmaktsanstållning samtidigt han erhåller full-som en annan
maktsanställning. Förflyttning främst lösa de problemär sättett att som
uppkommer arbetsbrist arbetstagare kannär uppstår, ocksåmen en
förflyttas personliga skäl, samarbetsproblem arbetsplatsen.påt.ex.av

arbetstagaren innehar statlig anställning, kan dettaOm enligten annan
första7 kap. 13 § LOA leda till den anställningen upphör, denävenatt om

första anställningen fullmaktsanställning. Vi föreslår i avsnittär 6.3.3en
de särskilda reglerna skriftlighet i kap. inte förs till7 LOA överatt om

den till fullmaktsanställningslagen.LOA eller dennya nya
Detta skulle för dem anställda med fullmakt medföra bl.a.är attsom

arbetsgivaren i övrigt kansätt på arbetsmarknaden betraktasamma som
anställningsförhållandet upplöst uppsägning behöver ske,utan attsom om

frånträder anställningen, giltig anledningarbetstagaren t.ex. att utangenom
utebli från arbetet jfr avsnitt 6.3.3.

Allvarlig olovlig övriga falli torde kunna utgöra grund förutevaro
avsked.

finns inte för godtyckliga entledigandenDet något ellerutrymme
uppsägningar från arbetsgivarens sida, sig enligt LOA eller LAS. Denvare
avgörande skillnaden från anställningsskyddssynpunkt i ställetär att
fullmaktsanställda arbetsbrist,inte kan grund isägas på t.ex.upp av
samband med myndighet läggs ned eller omorganiseras.att en

praktiken torde detta innebära myndigheten inte kan föraI att ens upp
fullmaktsanställda de turordningslistor problempå upprättas. Desom som

vid brist arbetsuppgifter inte lösaskan uppstå på och kan attsom av
tilldelas arbetsuppgifter inom för arbetsskyldig-arbetstagaren nya ramen

heten, förflyttningkan angripas med enligt 7 kap. 8 § LOA.
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Det har sedan gammalt inte möjligt frånta dem redan haransetts att som
anställning fullmaktmed de rättsverkningar fullmakten innebär,en som

dvs. det har inte varit möjligt skilja fullmaktsanställda från deras medatt
fullmakt innehavda anställningar stöd någon regel i LOA.utan av

Detsamma gäller arbetstagaren utövar statlig tjänst ellerom en annan
den tjänst han innehar med fullmakt har förts över eller helaom stat om

verksamheten har bytt huvudman.
Genom LOAs tillkomst avskaffades den anställningsform be-som

nämndes konstitutorial. grundPå övergångsbestämmelsema till LOA,av
skall i fråga konstitutorial har meddelats före LOAsp. om som

ikraftträdande äldre bestämmelser tillämpas. De äldre bestämmelserna som
farms i den upphävda statstjänstemannalagen. Dessa äldre be-avses

stämmelser i sak de regler gäller för fullmaktsanställda.motsvarar som

Särskilt ordinarie domareom

I kap. 5ll § finnsRF bestämmelser ordinarie domare längresom ger en
gående anställningstrygghet än andra statligt anställda. särskildaDe
grundlagsbestämmelsema har motiverats med de själv-att garanterar
ständighet i dömandet och markerar domstolarnas oberoende ställning
prop. 197390 f..390s.

11 kap. 5 § RF innehåller särskilt skydd avsked förett mot m.m.
ordinarie domare. En ordinarie domare kan skiljas från sin anställning
endast han på grund brott eller eller åsidosättandegrovt upprepatom av

tjänsteåliggande är uppenbart olämplig inneha anställningen ellerattav om
han enligt lag skyldigär avgå med pension.att

En ordinarie domare har vidare rätt begära rättslig prövningatt av
beslut skiljande från anställningen, avstängning och läkarundersökning,om

beslutet har fattats myndighet än domstol. Förflyttnings-om av annan
skyldighet till jämställd domartjänst föreligger endast det ärarman om
påkallat organisatoriska skäl.av

För justitieråd och regeringsråd finns i 12 kap. 8 § RF särskilda
bestämmelser förfarandet vid prövning de frågor i 11om av som avses
kap. 5 § RF. Dessa innebär frågor skiljande från anställningen,att om
avstängning eller skyldighet undergå läkarundersökning prövasatt av
Högsta domstolen på talan JO eller JK jfr 3 kap. 3 § andra stycketav
RB.

Bestämmelsen i 12 kap. 8 § RF skall förstås så myndighetenatt ett av
med stöd lag fattat beslut skiljande från anställningen grundpåav om av
skyldighet avgå med pension, avstängning eller läkarundersökningatt inte
kan igå verkställighet samtycke från den domare beslutet gäller.utan som
Lämnas inte samtycke, blir det, liksom i avskedandefallen, sak för JOen
eller JK i Högsta domstolen väcka talan domarenatt i fråga prop.mot
197390 442.s.

Bestämmelsen förflyttningsskyldighet liksomär, övriga bestäm-om
melser i kap. 511 § RF, Överförd från i§ 36 1809 regeringsform,års där
den infördes i samband med partiell grundlagsreform år 1965. Be-en
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och jämställd domar-organisatoriska skälmedträffande vad som avses
100.förarbetena 1964140uttalanden i prop.tjänst hänvisas till s.

enbartinte domare i allmänhet,i 5 RF gällerReglerna kap. §11 utan
till ordinarie domare.dem harsom utnämnts

oavsättligaföredraganden kretseninfördes uttaladeNär regeln att av
domartjän-ordinarietill innehavarehärigenom begränsadesdomare av

anfördesVidare99.ster prop. 1964140 s.

icke blott i deutnämnda domarestadgandetTydligt är att avser
domstolarsärskilda såsomdomstolarna iallmänna även vat-utan

förvaltningsrättskipningeninom såsomi domstolartendomstolama samt
och försäkrings-försäkringsrâdetkammarrätten,regeringsrätten,

Även fårtill revisionssekreterarehar utnämntsdomstolen. den som
grundlagsskydd föråtnjuterbland deminbegripen an-somanses

viss befatt-stadgandetuppkommaställningen. Skulle tvekan avserom
huruvidai det förhållandetkunna hämtasning, bör viss ledning

för befattningens utövande.föreskrivetavläggande domared ärav

föredraganden ingenuttaladeVid införandet 1975 års RF att annanav
former han åtnjuter detanställd under sådanadomare denän är attsom

ordinarie domare kan räknasparagrafen tillerkänneranställningsskydd som
Vidare anfördesgrundlagens mening.ordinarie domare i att ensom

eller tills vidare inte ifram till viss tidpunktdomare innehar tjänstsom
ordinarie domareutnämnd till prop.grundlagens mening anses vara

197390 391.s.
tilllämplig såledesför frågan kap. 5 § RF är ärHelt avgörande 11om

anställd med full-utnämnd elleranställningsformen domare ärsomen-
anställd medomfattas grundlagsbudet, medan domare ärmakt somav en

tilltid inte utnämndförordnande tills vidare eller för viss anses vara
stadgandet.ordinarie domare och inte omfattas av

förstaRegeringsrätten får enligt kap. §domstolen och 11 1I Högsta
den tjänstgöraspeciella undantag endast såsomstycket med vissaRF --

i domstolen. Vidtill ordinarie domareledamot har utnämnts annansom
paragrafs tredje stycke finnasenligt huvudregeln idomstol skall det samma

ordinarie domareFormellt räcker det medordinarie domare. peren
utsträckningi den äravsikten domstolarnadomstol, är att sommen

ordinarie domaremöjlig bemannas med prop.organisatoriskt skall
197390 382.s.

domartjänsterregeringen vilkaEnligt LOA bestämmerkap. 6 §4 som
lagbestämmelse till-ordinarie. tjänster skall enligtskall Dessa sammavara

med fullmakt.sättas
ordinarie domare harföreskrifter angåendefrämst till RFsMed hänsyn

ordinarie ochskallfrågan vilka dornartjänsterdet ansetts att varasomom
197576offentligrättsligtregleras prop.rättsverkningama detta mästeav

frågan inte kan ingås.kollektivavtal i105 bil. och2 211 atts.
ordinarieutsträckning domareföreskrivs i vilken5 kap.I 1 § LOA en

anställningarbetsuppgifter följer meddeskyldig utövaär att annansom en
nuvarandeinfördes bakgrund 11Regelnordinarie domare. mot avsom

ff..226kap. 5 RF 196944§ prop. s.
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Överväganden

Enligt direktiven s. 14 bör vi undersöka möjligheten i framtidenatt
begränsa användandet fullmakt anställningsform till enbartattav som avse
ordinarie domartjänster, vissa professurer och möjligen vissa åkla-
gartjänster. vi skulle finnaOm det möjligt angivetär på sättatt att
begränsa användningen anställningsformen föreslåfullmakt, bör vi deav
ändringar i fall krävs iså lagar och förordningar också utformasom men
de Övergångsbestämmelser erfordras.som

I det sammanhanget uttalas det är självklart de äratt att personer som
anställda med fullmakt övergångsvis skall få behålla sina fullmakter fram
till dess de från sin tjänst.avgåratt

För den direktivenuppnå i eftersträvade begränsningen anställ-att av
ningsfonnen fullmakt erfordras inga författningsändringar. Man kan med-
dagens utgångspunkt frånavstå tillsätta den lediga full-system attsom -
maktstjänsten, dra in den, inrätta tjänst och tillsätta den tjänstenen ny nya
med sedvanligt förordnande tills vidare. nämligenDet är redan nu, som
framgått i princip regeringen bestämmer vilka tjänster skallovan, som som
inrättas med fullmakt.

förhållandeSamma kommer gälla slopar tjänstebegreppet.näratt man
Förfarandet blir emellertid mindre krångligt, eftersom arbetsgivaren då kan
ingå anställningsavtal löper tills vidare eller förutsättningarett som om-
finns för begränsad tid i stället för avtal fullmaktsanställning medett om-
den arbetstagaren jfr avsnitt 6.3.1.nya

När det gäller framtidaden användningen anställningsfonnenav
fullmakt vi följande bedömningar.gör

Enighet råder vikten statsanställda kan utföra sina arbetsupp-attom av
gifter lagenligt integritet ioch med yrkesutövningen rädsla förutan
obefogade avskedanden eller uppsägningar. Det är liksom tidigare ettnu
samhällsintresse de statligt anställda fria i förhållandestår till exempel-att
vis partipolitiken. syfte tillgodoses bl.a. medDetta regler med högsom en

förutsebarhetgrad de anställda skydd för anställningen.av ger
Ett krav saklig grundpå gäller allmänt enligt för uppsägning frånLAS

arbetsgivarens sida. kan därförDet hävdas de syften fullmakts-att som
anställningen skall tillgodose i princip tillgodoseddaredan härigenom är på

ändamålsenligt falletsätt än är med entledigandegrundema iett mer som
LOA. dennaMot bakgrund behövs inte fullmaktsanställning i denumera
flesta fall där den tidigare har föranvänts anställningstrygghetatt garantera
och därmed oberoende.

finnsDet dock anställningar särskilda konstitutionelladär eller andra
starka skäl talar för utökad anställningstrygghet för den anställde. Deen
arbetstagare kommer ifråga i första hand ordinarie domare,är högresom
åklagare och JK. Skälen härför främst följande.är

Ordinarie domare

Myndigheterna under regeringen har enligt kap. principiell11 6 § RF en
lydnadsplikt regeringen. Domstolama iär detta hänseende fri-gentemot
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stående när det gäller den dömande verksamheten. verksamheten intarDen
konstitutionell särställning förhållande till övriga statligapå så sätt i denen

förvaltningen.
Domstolamas särställning framgår också regeln i kap.11 2 § attav

ingen myndighet- och inte riksdagenheller får bestämma hur domstolen-
skall döma i det enskilda fallet eller hur domstol i övrigt skall tillämpaen

rättsregel i särskilt fall. RF således domstolarna i den dömandeetten ger
verksamheten oberoende ställning regeringen förvalt-ängentemoten mer
ningsmyndighetema i övrigt har jfr kap.ll 7 § RF.

Enligt kap. får med visst11 1 § RF undantag i Högsta domstolen- -
och Regeringsrätten endast den tjänstgöra ledamot harsåsom utnämntssom
till ordinarie domare i domstolen. föreskrivs vidare det i övrigaDär att
domstolar skall finnas ordinarie domare. Undantag får enbart göras i lag
och för k. specialdomstolar.s.

Det är denna bakgrund skall regeln ordinarie domaresmot man se om
anställningsskyddi kap. Syftet5 § RF. med denna regel inte enbartll är

självständighet i dömandet, det syfte bär full-att garantera en som upp
maktsinstitutet. Syftet främstår befästa det oberoende för domstolarnaatt

redan följer kap. 2 och 6 §§ RF.llsom av
I detta valetär anställningsform för domare avgörandesystem av av

betydelse, eftersom det anställningsformenär kap. 5avgör 11 §som om
RF skall tillämplig. Valet vilka domare skall anställas på ettvara av som
sådant de blir ordinariesätt blir därför avgörande för befästaatt att
domstolarnas oberoende, dettasåsom har reglerats i RF.

Vi i likhet med bl.a. den beredning låg till grund för RF,anser, som
domare har anställts för viss tid eller på sådant sättatt ett atten som

anställningsavtalet kan inte kan räknas ordinariesägas i grund-upp, som
lagens mening.

domstolarnasFör konstitutionella särställning enligt RF skall fåatt
genomslag, krävs således de domare skall omfattas kap.11 5 §att som av
RF särskild anställningsforrn, innebär deras anställnings-attges en som
avtal varken kan sägas eller begränsas i tiden. har framgåttSomupp ovan

fullmaktsanställningenär sådan anställningsforrn.en
Vi föreslår därför det i fortsättningenäven skall finnas lagregel,att en

anställasmedmotsvarande 4 kap. 6 ordinarie§ LOA, domare skallatt
fullmakt.

När det gäller den särskilda reglering de ordinarie domamas arbets-av
skyldighet framgår 5 kap. § LOA, kan i och för sig hävdasl attsom av
den skulle kunna ersättas med arbetsskyldigheten lades fast i anställ-att
ningsavtalet med varje enskild arbetstagare jfr iresonemanget prop.
196944 227 Regeln har emellertid införts just bakgrund 11mots. av
kap. 5 § RF, och den tjänar syfte befästa domstolarnas grund-attsamma -
lagsenliga självständighet. Vi därför regeln bör finnas kvar ävenattanser
i fortsättningen.

Högre åklagare och justitiekanslern

Intresset rättsskipningen självständig talar förstår även vissaatt attav
andra tjänstemän inom rättsväsendet bör ha utvidgat anställningsskydd.ett
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förstaI hand kommer åklagama i blickpunkten. Särskilt vid prövning av
åtalsfrågor görs bedömningar ligger den dömande verksamhetensom
mycket nära. Det får inte misstänkas ovidkommande hänsyn fårattens
spela in vid prövning dessa frågor. Beslutanderätten i de viktigaav
åtalsfrågorna ligger hos riksåklagaren, biträdandeytterst riksâklagaren och
överåklagama. Dessa bör följaktligen även i fortsättningen ha likaett
starkt anställningsskydd ordinarie domare.som

Justitiekanslern är bl.a. högste åklagare i tryckfrihetsmål och ensam om
besluta inleda förundersökningatt iatt sådana mål. Justitiekanslemsom

roll har också traditionellt varit sådan det har motiveratatt ansetts att
använda fullmaktsanställning. Regeringen har nyligen beslutat om en
översyn JK-ämbetet dir. 1991110. Innan den översynen är gjord,av

vi det inte finns skäl frångåatt den hittills gällandeatt ordningen.anser

Professorer

Flertalet professorer har sedan gammalt anställts med fullmakt. I pro-
memorian Fria universitet och högskolor, Ds 19921, 46 f och 60,s.
föreslås högskolelagen skall ändrasatt så professorer skall anställasatt
med förordnande tills vidare. Vidare skall professor kunna skiljas frånen
anställningen endast han brottslig handling ellerom genom grovtgenom
eller åsidosättande tjänsteåliggandeupprepat har visat sig olämpligav att
inneha anställningen eller är skyldig avgå med pension.att

Förslaget innebära professorer skall kunnaatt sägas enligtsynes upp
LAS, enbart uppsägningen beror förhållandenpå är hänför-men om som
liga till arbetstagaren personligen och förutsättningarna i högskolelagen
även i övrigt är uppfyllda. En konsekvens förslaget blirarman attav
professorer inte kommer skyldiga underkastaatt sig förflyttningattvara
jfr kap.7 8 § LOA.

Vi föreslår nedan regler enbart berör fullmaktsanställda,att bl.a.som
regler sjukpension, tvångsvis läkarundersökning och avstängning,om
samlas i särskild lag fullmaktsanställning. Om detta förslagen om
genomförs, kommer framtidens professorer med den i promemorian
föreslagna ändringen inte omfattas fullmaktsanställningslagen.att Dettaav
skulle medföra 39t.ex. § LAS blir tillämpligatt på deras anställningar.

förslagetI ingår inga övergångsregler. Vi frånutgår de professoreratt
idag är anställda med fullmakt inte kommer berörassom denatt av

föreslagna ändringen högskolelagen. De professorer är anställdaav som nu
med fullmakt kommer därmed omfattas den föreslagnaatt full-av av oss
maktsanställningslagen.

Övriga arbetstagare

Det är idag regeringen bestämmer skall anställas medsom vem som
fullmakt. Vi vill här betona vi inte föreslåratt någon ändring på den
punkten. Om regeringen skulle finna arbetstagare på grundatt en av
arbetets särskilda beskaffenhet bör anställd med fullmakt, står detvara
naturligtvis regeringen fritt välja anställningsformen fullmakt.att
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Enligt vår mening bör det inte komma ifråga använda fullmakts-att
institutet för andra anställningar ordinarie ellerän domare, åklagaresom
justitiekansler. Fullmaktsanställningen bör förbehållas den lilla grupp
anställda konstitutionella eller skål intar särställningandrasom av en

statsmakten.gentemot
Yrkesofñcerare anställs inte längre med fullmakt. Enligt bedömningvår

finns det inte heller några konstitutionella eller andra skäl talar för attsom
just yrkesofñcerare vill betonabör anställas med fullmakt. Vi här deatt

självfallet inte sinär anställda med fullmakt vilja kan berövasmotsom nu
de rättsverkningar fullmaktsanställningen medför.som

Lagtekniska frågor

grund speciella fullmakts-På de mycket rättsverkningarav som en
anställning medför, har försetts medLOA antal undantag ochett stort
specialregler för dem anställda fullmakt. utgångspunktär med Vår ärsom

den skall gälla för fullmaktsanställda. bedömningLOA även Våratt nya
lagstiftningär vidare det med nödvändigt medäven är mångaatt nyen

särskilda för fullmaktsanställda, tvångsvisregler bl.a. läkarundersök-om
ning och avstängning jfr avsnitt 6.3.5.

Vi har hur lagstiftningen fullmaktsanställning skallövervägtnoga om
utformas. alternativ vi harEtt prövat är lägga specialreglemaattsom om
fullmaktsanställning i kapitel i den fördel medLOA. En detett eget nya
alternativet det klart skulle framgå de anställdaär är medatt att som
fullmakt omfattas dels de allmänna reglerna i dels special-LOA,av av
reglerna fullmaktsanställning. De specialregler gällamånga mästeom som
för fullmaktsanställda skulle emellertid onödigt dentyngagruppen nya
LOA, talar starkt detta alternativ.något emotsom

Ett alternativ lägga specialreglema fullmaktsanställningärannat att om
i särskild lag. fördel alternativetEn med det den LOA,är atten nya som
skall gälla för alla statsanställda, inte skulle de särskilda reglernatyngas av

fullmaktsanställning berör liten andel de statligt anställda.om som aven
En nackdel med detta alternativ emellertid medär tvâatt ett system

lagar kan upplevas svårhanterligt. nackdelen börDen vägassom upp av
alla särregler fullmaktsanställningen finns samlade och lättäratt om

tillgängliga för dem skall tillämpa dem.som
Sammantaget tycker vi det alternativet föredra. Viäratt attsenare

föreslår därför de specialregler skall gälla för fullmaktsanställdaatt som
samlas i särskild lag. För fullmaktsanställda föreslås alltså gälla delsen

LOA, dels särskild lag.nya en
De ordinarie domarna kommer överväganden följs ivåraom- -

framtiden utgöra andel dem anställda med fullmakt.äratt storen av som
Tekniken de särskilda reglerna fullmaktsanställning i särskildatt ge om en
lag kan därför ytterligaresägas markera domstolarnas konstitutionella
särställning.

Vår ambition alla fullmaktär är anställda med skall omfattasatt som av
lag. Enligt bedömning innebär påtaglig förenkling.vår det Ensamma en

lagteknisk lösning innebär förlag skulle gälla demattsom en ny som
anställs fullmakt eftermed fullmaktsanställningslagens ikraftträdande
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medan gamla regler fick gälla för andra fullmaktsanställda skulle medföra
onödigt merarbete för dem har tillämpa reglerna.attsom

Samtidigt innebär den lösning vi har valt vi inte kanatt görasom
materiella förändringar i regelsystemet. De är anställda medsom nu
fullmakt har nämligen tillförsäkrats det anställningsskydd fullmaktsan-som
ställningen vid anställningstillfället 7 kap. l § LOA eller 29 §gav genom
StjL jämte anslutande regler, och lagstiftaren bör inte ensidigt ändra detta
anställningsskydd till arbetstagarnas nackdel.

Även regelsystemet för fullmaktshavamas del skallom överföras till den
lagen sakliga ändringar,utan vinya fria göra språkliga ellerattanser oss

redaktionella ändringar och ändringar i handläggningsreglema.
När det gäller avskedandet.ex. föreligger det inga skillnader i sak

mellan reglerna i LAS och LOA. Vi föreslår därför avskedandereglemaatt
i LAS skall tillämpas även fullmaktsanställningarpå har ingåtts motsom
bakgrund det gamla regelsystemet. införandeEttav LAS avskedande-av
regler vittgående förändringar handläggningsreglema,ger när detav t.ex.
gäller verkställighet, tidsfrister Vi dessa ändringar iattm.m. anser
handläggningsreglema är väl förenliga med arbetstagarnas anställ-
ningsskydd, särskilt de inte kansammantaget sägas innebärasom några
försämringar. Dessa frågor har närmare i avsnittutretts 6.4.4.

I övrigt hänvisar vi till specialmotiveringen när det gäller våra över-
väganden innehållet i lag för fullmaktsanställda.om en ny

6.5.5 Disciplinansvar

6.5.5.1 Den allmänna samordningen 20med kap. brottsbalken

Vårt förslag Bestämmelserna disciplinansvar förs över till denom
lagen. Vissa mindre förändringar bör ske,nya bl.a. när det gäller

grunderna för bedömningen frågan försummelse ärav attom en anse
ringa ellersom

Dessutom föreslås vissa ändringar i reglerna ñrfarandet.om

Direktiven

Under rubriken Uppdragets inriktning s. 4 redovisas antal frågor därett
ändringar i LOA bör övervägas särskilt. En frågorna gäller förhållandetav
till brottsbalken. Den frågan utvecklas sedan i punkten i1.1 den särskilda
bilagan till direktiven.

Bakgrunden är de kritiska synpunkter pá det statliga disciplinansvarssys-
kom framtemet vid rernissbehandlingen departementspromemoriansom av

DsJu 198832 Myndighetsmissbruk. I våra direktiv bilagepunkten 1.1,
7 återges följande uttalanden från motivens. till ändringarna år 1989 i 20

kap. brottsbalken1 § tjänstefel prop. 1988891113 9 fom s.
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i LOAbestämmelsernaefterlyser översynremissinstanserFlera aven
be-fråga dessaisättsdisciplinansvar. Detstatsanställdaför omomm

i ärreglerna LOAanföreffektiva. Bl JKtillräckligt attstämmelser är a
straffrätts-till detanpassadetillfredsställande sättoch inte påoklara ett

liga ansvarssystemet. -- -
det finnaskandisciplinärastatligaBeträffande det ansvarssystemet

behöva ändras såkanireglerna LOA atti vad månundersökaskäl att
Detutformning.lämpligarefårhelhetseddsanktionsregleringen ensom

LOA.allmän översynmedsambandexempelvis iskekan avmeraen

vid sidanfrågorderäkna medanledningsålundafinnsDet attatt av
blirväsentligtallttagit iharremissinstansemai BrBreglerna uppsom
tilldå kommeroch hänsynsammanhang tasbehandlade i andra attatt

somjagbestämmelsernastraffrättsligadefrågaförändringar ide nuom
föreslår.

harfrågorutredningar berörsfleraocksådirektiven sägsI att somav
vidaretjänstefel. Det sägsförstraffrättsliga attanknytning till det ansvaret

arbeteutredningamasresultatetregeringskansliet väntakommer att av
samordningenframtidabegärdatill hur denställning kommerinnan att tas

bör åstadkommas.

historikKort

bestämmelserfunnitslängesvensk sedanhar i rättDet ansvar,om
åsidosätterfunktionäreroffentligafördisciplinärt,straffrättsligt och som

framför tidenutvecklingenhistoriskai tjänsten. Denåligger demvad som
prin-i sittredogjort förämbetsansvarskommitténtill 1960-talet har

Ämbetsansvaret lämnadedärff. Den14SOU 196920cipbetänkande s.
följandesammanfattas sätt.påredogörelsen kan här

härskare;landetstjänare åtkunde tjänstemänbörjanFrån somses
bestraffasde naturligenkundehärskarens kravuppfyllde de inte av

disciplinäratill detembryotkanbestraffningsrättdenne. Denna ses som
ochfemtonhundrataletredan underförfattningariskymtarsomansvar

utkrävdessjuttonhundratalet,underfulltväxer ettut somansvarsom
domstol.viaoch inteförvaltningsförfarandegenom

detförfarandeadministrativtjudiciellt ochmedDet ettettsystem -
tjänstemännensför utkrävandeinslagvisst judicielltmed avsenare -
bakgrunden1700-talet,under ärutbildades motatt avseansvar, som

igjorde instegsamtidigtoavsättlighetprincip tjänstemänsden somom
i 1809 ârsi 36 §slutligt lagfästesutbildadoch fulltsvensk rätt som

regeringsform.
delvis även1700-talet ochmotiverades underOavsättlighetsprincipen

denmedförsta handregeringsform iutarbetandet 1809 års attunder av
laborerade ävenManintressen.skydd för tjänstemännensutgjorde ett -

hade ägan-tjänstemännenkonstruktionenmedbland lagstiftarna att-
medsyftenandrasporadiskt framskymtarEndasttill sin tjänst.derätt

rekrytering.goderfordrades fördenoavsättligheten, såsom att en
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På processrättens område infördes under 1800-talet principen ci-att
vil- och brottmål så långt det möjligt skulle handläggas allmänvar av
domstol; den specialdomstolen efter den andra försvarm. Därmedena
skulle inte heller myndigheterna utanför domstolarna kunna fungera som

slags disciplindomstolar. Detta medfördeett såväl lagstiftareatt som
doktrin fick anledning ñxera gränsen mellan det allmänna dom-att
stolsförfarandet för handläggning mål ämbetsbrott och detav om
administrativa förfarandet där disciplinrätt skulle tillämpas. Skiljelinjen
bestämdes gämingamas svårighetsgrad, i det disciplinvägen skulleattav
väljas vid bestraffning mindre förseelsersvåra så säga internattav av

Några allmänna rättspolitiskanatur. överväganden emeller-mera synes
tid inte ha fått utgöra grund för gränsdragningen mellan det judiciella
och det disciplinära än mindre för utfommingen ämbets-ansvaret, av

huvud.överansvaret

Från slutet 1800-talet och framåt tillkom mängd författningar medav en
reglering disciplinrätten inom olika områden den offentliga förvalt-av av
ningen. Beträffande anställda hos reglerades vid ämbetsansvars-staten
reformen 1975 disciplinansvareti statstjänstemannalagen medan disciplin-

för kommunaltjänstemännen höraansågs till avtalsrättensansvaret område.
Vid denna tid, dvs. före 1975 års ämbetsansvarsreform, förelåg identitet

mellan det straffrättsliga för fel och ñrsummelse i tjänsten ochansvaret
det disciplinära Reglerna disciplinansvar i StjLansvaret. i sakom var
likalydande med bestämmelserna straffrättsligt ñr tjänstefelom ansvar

Ämbetsansvarsrefonnenenligt kap.20 4 § BrB. innebar något allmäntatt
straffrättsligt för tjänstefel inte längre skulle gälla. Genom deansvar nya
bestämmelserna myndighetsmissbruk och vårdslös myndighetsutövningom
i kap.20 l § BrB begränsades straffansvaret till den del den offentligaav
verksamheten innefattade myndighetsutövning. enligt dessaAnsvarsom
bestämmelser kunde komma i fråga endast gärningen inneburit någonom
form myndighetsutövning och den orsakat förfångnågon ellerav om
otillbörlig förmån inte ringa. För för oaktsamt handlandesom var ansvar
vårdslös myndighetsutövning krävdes oaktsamheten varit Annanatt grov.
tjänsteutövning lämnades straffrättsligt osanktionerad.

Statstjänstemannalagens bestämmelser disciplinansvar fördes utanom
någon betydande ändring i sak över till LOA. Inte heller förmera
kommunalt anställda skedde några väsentliga förändringar. hänsynMed
bl.a. till det avtalsreglerade disciplinansvarssystemetatt inom den kommu-
nala sektorn fungeraansågs tillfredsställande fanns det enligt föredragande
statsrådet inte bärandenågra skäl införa författningsregleratatt ett system.
Detsamma ansågs gälla för arbetstagare i samhällsägda företag och
liknande inrättningar prop. 197578 156. För flertalet kommunalts.
anställda gäller sålunda fortfarande kollektivavtalsreglerat disciplinan-ett
svar.

Efterhand riktades kritik den begränsning det straffrättsligamot av
ämbetsansvarsreformen hade inneburit.ansvaret Kritiken gällde bl.a.som

skillnaderna mellan offentligatt och privat verksamhet inte beaktats i
tillräcklig utsträckning. Det disciplinära inteansågs fulltansvarssystemet
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straffrättsliga reglerna hadekunna straffrättsligt Deersätta ettut ansvar.
tillämpa ialltför tillämpningsområde och dessutomsnävt svåra attett var

myndighetsutövningenskilda fallet. Beträffande brottet vårdslösdet
för tillämpa den bestäm-anfördes rättspraxis visat attatt att utrymmet

begränsat.melsen mycketvar
ansvarsreglema har det Straffrätt-Sedan riksdagen begärt översynen av

lagändringar i kraft den oktobersliga utvidgats trätt 1ansvaret genom som
inneburitStraffansvaret omfattar inte bara gärningar1989. somnumera

vissa oriktiga handlingar harmyndighetsutövning också andrautan som
myndighetsutövning. krävs det inte längreanknytning till Förnära ansvar

intemedfört förfång eller otillbörlig förmån. krävs hellergämingen Detatt
oaktsamhet för straffansvar skall kunnalängre det föreligger attatt grov

och brott begåsinträda. Uppsåtligt brott inte är grovt avsom som
tjjänswfel. uppsåtligt brottoaktsamhet betecknas Om ärett att ansesom

omfattar interubriceras det tjänstefel. Straffansvaretgrovt grovtsom som
samtliga omständighetergärningar grund bedömningpå avsom av en

ringa.måste anses som

Gällande disciplinansvarregler om

behandlas det disciplinansvar gäller för detkap. LOAI 10 storasom
i övrigt finns det inteflertalet tjänstemän. På arbetsmarknadenstatensav

författningsreglerat disciplinansvar.något
omfattas kollektivavtalsregleratkommunala tjänstemännenDe ettav

disciplinansvar i identiskt med det författningsreglerade.är stort settsom
kollektivavtal dis-den privata sektorn finns enligt uppgiftInom om

avtalsområden.ciplinansvar endast något eller någrapå
får disciplinpå-kap. föreskrivs arbetstagare åläggasI 10 l § LOA att

följd för tjänsteförseelse han uppsåtligen eller oaktsamhet åsidosattavom
anställning feletvad åligger honom i hans och är ringa.som

Disciplinpåföljdema varning löneavdrag.enligt kap. 2 § LOA ochär 10
arbetsgivare ochkollektivavtal kan enligt 10 kap. 3 § LOAGenom

arbetstagare avtala påföljder skall gälla de iandra än 2att som anges
Disciplinansvaret omfattar alla statstjänstemän med undantag för

utanförjustitieråd, regeringsråd och statsråden och JO faller redanJK. av
Särskildaden anledningen inte tillämplig på dem. undantag harLOA äratt

för den kan åläggas disciplinansvarockså gjorts i kap. § LOA10 4 som
enligt disciplinförseelser krigsmän hälso-lagen 1986644 om av m.m.,
och sjukvårdspersonal veterinärer.samt

disciplinansvar den myndighet arbetstagarenFrågan prövasom av som
ordinarie domarelyder under. den anställd änFör är som annansom

anställning byråchefjustitieråd eller regeringsråd, den har en somsom
myndigheteller motsvarande eller högre anställning vid statligen en en

och andra arbetstagare regeringen bestämmer dockär Statens ansvars-som
hos riksdagen eller dessnämnd beslutande myndighet. För arbetstagare

myndigheter finns Riksdagens ansvarsnämnd.
disciplinansvar handläggs enligt arbetstvistlagenTalan beslutmot om

och sista instans AD.är



SOU 199260 263

iAnsvaret LOA omfattar inte bara åsidosättande författnings-av
reglerade åligganden även avtalsreglerade sådana.utan

I subjektivt hänseende fordras enligt lagtexten elleruppsåt oaktsamhet
enligt motiven sträcker sig längre än detså;ansvaret även felmen avser

på grund oförstånd eller oskicklighet.av
Ringa fel är emellertid lämnade utanför. Icke obetydliga fel begångna
ringa oaktsamhet omfattas alltså i principav ansvaret.av
För straffansvar är det nödvändig förutsättning gämingen begåsatten

vid myndighetsutövning. Den förutsättningen gäller inte ñr disciplinan-
svar.

Överväganden

Samordningen mellan det disciplinrättsliga och det straffrättsliga ansvaret
för arbetstagare hos har kritiserats. Kritikenstaten har dock, ocksåsom
framgår direktiv,våra varit ganska allmänt hållen.av

Det är naturligt samordningsproblem iatt det rättssystem vi har.se
Disciplinansvaret befinner sig så isäga skämingspunktenatt mellan den
straffrättsliga och den civilrättsliga lagstiftningen och det är svårt förenaatt
de disciplinära reglerna med båda dessa system.

betydelseAv i dag vid diskussion disciplinansvaret ären attom
straffansvaret för tjänstefel utvidgats 1989. Det ämbetsansvars-genom
reformen införda byggde på begränsatansvarssystemet straffrättsligtett

kombinerat med för arbetstagare hos lagregleratett disci-ansvar staten
plinansvar. Att ifrågasatt förseelse iprövats disciplinär ordning utgören
inte hindernågot straffråttslig prövning,mot medan sådan prövningen en
normalt, enligt kap.14 3 § LOA, utgör hinder för disciplinärt förfaran-ett
de. Att det straffbara området utökats innebär i princip området föratt
disciplinansvar minskat i motsvarande utsträckning.

Åtskilliga de förseelser kan föranleda disciplinansvarav som numera
kan förmodligen betecknas myndighetsintema förseelser, t.ex.som sen
ankomst och olovlig frånvaro. Det är således i utsträckning frågastor om
förseelser lika väl kan förekomma i anställningsförhållanden inomsom den
enskilda sektorn.

Samtidigt går det inte bortse från det oftaatt ställs andra kravatt på den
offentliga verksamheten än när det gäller privat verksamhet bl.a. detav
skälet den offentliga sektorn tillatt del skattefinansierad.ärstor

Det bör också påpekas det också finns förseelseratt inte påsom samma
sätt kan betecknas myndighetsintema ändå inte omfattassom men som av

Ävende straffrättsliga ansvarsreglema. straffbestämmelsemasom
tillämpningsområde utvidgats 1975 års lagändringar, är straffansva-genom

fortfarande knutet till verksamhetret innefattar myndighetsutövning.som
En förseelser i allmänhettyp inte omfattas det straffrättsligaav som av

och heller inteansvaret är uteslutande myndighetsintema är olovligasom
bisysslor. På detta område föreligger särskild risk för allmänhetensatten
förtroende för den offentliga verksamhetens objektivitet och opartiskhet
skadas.
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allmänna principer följer vidare straffrättsliga regler generelltAv att sett
allvarligare handlingar än de disciplinära. kan därför förekommaDetavser

fall begångna fel försummelserdär och visserligen har sådan anknytning
till myndighetsutövning krävs för straffansvar där straffrättsligtsom men

uteslutet grund gämingen bedömasär på måste ringa iattansvar av som
den mening i kap. straffansvar20 § BrB. för tjänstefell Attsom avses
inte kan ådömas hindrar inte sanktion kannågon motiverad.att annan vara

i det privatrâttsliga anställningsförhållandetPå sätt har densamma som
offentliga arbetsgivaren möjligheter ingripandetill i form uppsägningav
eller avskedande. Ofta skulle emellertid åtgärd det slaget kunnaen av vara
alltför ingripande i förhållande till den försummelse arbetstagaren harsom
gjort sig skyldig till. Ett avskaffande det disciplinära ansvarssystemetav
skulle således kunna ha till följd offentlige arbetsgivarenden i vissa fallatt
skulle ställas sanktionsmöjlighet alls.någonutan

bakgrund det anfördaMot vi regler disciplinansvarattav anser om
behövs i fortsättningen.även

har inledningsvisSom påpekats den kritik har riktatsär motsom
samordningen mellan det disciplinära och straffrättsliga tämligenansvaret
allmänt hållen. Vi har vid överväganden inte funnitvåra några bärande
skäl till någon betydande ändring de disciplinära sanktionsmöjlig-mera av
hetema. Vi har därför för föreslå det nuvarande istannat att att systemet

oförändrat förs till den lagstiftningen.över förändringarDestort sett nya
vi behövs behandlas i de följande avsnitten.som anser

Ringa fel

När det gäller ansvarsregeln i kap.10 skall här framhållas1 § LOA att
paragrafen blev föremål för tjänsteansvarskommitténöversyn utan attav
den översynen ledde till förslag ändringar DsJu ff.19837 282 Deom s.
bedömningar då gjordes kan vi i allt väsentligt ansluta till. Påsom oss en
punkt vi emellertid förtydligande behövs. Det gäller be-att ettanser
dömningen vilka fall skall fria från påföljd.av som vara

Uttrycket ringa används både i brottsbalken och i LOA. bägge fallenI
används uttrycket för det ansvarsfria området. I brottsbalken knytsatt ange
emellertid uttrycket varken till brottsbeskrivningens subjektiva eller
objektiva sida till gämingen. den vidOm helhetsbedömning ärutan en

beteckna ringa skall den straffri. I LOA används uttrycketatt som vara
förringa konkretisera objektivadet rekvisitet. Endast fel inte äratt som

ringa är ansvarsgrundande. Vi kan inte det finns några bärande skälattse
för den skillnad i fråga bedömningsgrunderna för närvarandeom som
föreligger. När det gäller bedöma förseelse skall leda tillatt om en en
disciplinpåñljd eller inte vi bedömningen på isättattanser samma som
fråga det straffrättsliga bör utifrångöras samtliga omständig-ansvaretom
heter. Detta bör också komma till uttryck i lagtexten. Vi föreslår
följaktligen lagändring i enlighet med detta.en
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Skriftlig anmaning

På grund våra övriga förslag omfattar kap.14 och1 5 §§ LOA endastav
ärenden disciplinansvar. Mot den bakgrunden bör paragrafemaom
redigeras behandlasDetta specialmotiveringen.närmare iom.

Bevisupptagning rättegångenutom m.m.

Enligt kap.14 2 § LOA kan arbetsgivaren begära bevisupptagning vid
allmän domstol i ärende disciplinansvar. Bevisupptagningen skallett om
i tillämpliga delar ske enligt reglerna för bevisupptagning rättegång-utom

Arbetsgivaren kan också hos domstolen utverka föreläggandeen. att
tillhandahålla skriftlig handling eller föremål.

Tvister disciplinansvar handläggs efter talan i den för tvistemålom
stadgade ordningen. Om bevisupptagning i rättegång huvudñr-utom
handling finns det i rättegångsbalken dels allmänna bestämmelser, dels
särskilda bestämmelser för de olika bevismedlen. Vittnesförhör regleras
sålunda i kap.36 19 § RB. Regleringen i LOA innebär utvidgningen av
möjligheterna till bevisupptagning innan talan väckts jämfört med vad som
gäller enligt RB. kanDet sättas i fråga denna olikhet i regleringen ärom
sakligt motiverad. ocksåDet är tveksamt möjligheterna till be-om
visupptagning i fortsättningen kommer få någon praktisk betydelseatt
eftersom åtgärden endast kommer gälla ärenden disciplinansvar.att om
Frågor avskedanden skall nämligen enligt förslagvårt i fortsättningenom
i princip följa reglerna i LAS.

De underhandskontakter vi haft med myndigheter och organisa-som
tioner talar också för reglerna i kap.14 inte2 § LOA fåttatt någon till-
lämpning i praktiken.

Mot denna bakgrund vi det inte finns skäl föraatt över 14 kap.attanser
2 § LOA till den lagen.nya

Övrigt

Om arbetstagare skall åläggas löneavdrag till följd tjänste-etten av en
förseelse finns det i dag i 20 AF tabell§ med hur mångaen som anger

daglönen avdrag skall ske.procent Om månadslönen understigerav som
6 000 kr uppgår avdraget till 16 i intervallet 6 001 7 kr900 ärprocent, -
avdraget 18 och i intervallet 7 901 kr11 100 är avdragetprocent 20-

Om månadslönen uppgår tillprocent. ll 101 kr eller är avdraget 22mer
procent.

Ett våra huvudsyften är lägga förslag reglernagör lättareattav attsom
tillämpa. Mot den bakgrunden förordar vi enhetlig Viprocentsats.en anser

löneavdraget i fortsättningen skallatt uppgå till 20 daglönenprocent av
hur daglönen är.oavsett stor
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6.5.5.2 Utformningen skyddet dubbelbestraffningmotav

Vårt förslag Eftersom det med visst fog kan hävdas ordalydelsenatt
i nuvarande kap.14 3 § LOA inbjuder till missförstånd bör den
förtydligas. Någon åtalsprövningsregel ñr brott i 20 kap.som avses

intebrottsbalken1 3 §§ bör emellertid införas.-

Direktiven

I bilagepunkten behandlas1.2 skyddet dubbelbestraffning. Detmot anges
iJO protokoll gjort vissa uttalanden utfommingenatt ett och tolk-om

ningen 14 kap. Enligt3 § LOA. direktiven bör utredaren övervägaav om
någon ändring reglemas utformning är påkallad bakgrund 105motav av
protokoll. Föredraganden uttalar också det enligt hans mening saknasatt
anledning ifrångå den gällande regeln gärningatt har prövatsatt en som
i straffrättslig ordning inte därefter bör kunna föranleda också disciplinärt
förfarande prövningenän visar gåmingen inte innefattarannat brott.attom

Under bilagepunkten 1.2 sågs vidare det kan finnas anledningatt att
behandla också frågan formnågon åtalsprövningsregel bör införasom av
vid brott i kap.20 3 §§1 BrB. Som exempel nämns regelsom avses en-

innebörd allmänt åtal bör väckas bara det är motiverat frånatt all-av om
män synpunkt. Det vidaresägs sådan regel skulle kunna påskyndaatt en
handläggningen och därigenom minska risken för preskription enligtatt
LOAs regler hinner inträda innan åtalsfrågan har prövats. Det påpekas
också den omständigheten åtal har underlåtitsatt på grund sådanatt av en
regel naturligtvis inte får hindra förseelsen i stället beivrasatt på
disciplinär väg och det är något bör beaktas vid utfominingenatt som av

kap.14 3 § LOA.

Överväganden

I kap.14 3 § föreskrivsLOA myndighet inte fâr inleda elleratt en
fortsätta disciplinärt förfarande arbetstagareett åtgärd harmot en om en
vidtagits för anställa åtal arbetstagaren.att mot

Tjänsteansvarskommittén behandlade i sitt betänkande Tjänsteansvar i
offentlig verksamhet DsJ ingående1983 7 frågan dubbelbestramzirzgu om

särskiltse f91 och 289 Frågan har också varit till prövnings. uppe
i Arbetsdomstolen.

Genom ADs dom 15 får1986 den väsentliga innebörden i 14 kap.nr
3 § LOA ha blivit klarlagd. Det i lagparagrafen uppställda hindretanses

ålägga disciplinpåföljd bortfaller, arbetstagarensmot att handlande vidom
prövning i straffrättslig ordning, dvs. åklagare eller domstol, befunnitsav
inte innefatta brott. rättsfalletI hade åtal underlåtits eftersom subjektivtett
brottsrekvisit inte uppfyllt. Den misstänkte inteansågs ha förfaritansetts
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Åklagarensoaktsamt. beslut ansågs inte igrovt och för sig hindra
åläggande disciplinpåföljd.av

Ett sådant hinder föreligger emellertid åtal underlåtits för attom
bevisningen är för ñr fällande dom liksom den tilltaladesvag en om av

anledning blivit frikänd efter iprövning domstol. Ett efterföljandesamma
disciplinärt förfarande skulle det tilläts i dessa fall innebära över-om
prövning i administrativ ordning de rättsvårdande bevisvärde-av organens
ring.

Som JO påpekat inbjuder emellertid stadgandets ordalydelse i och för
sig till tolkningen, varje form disciplinärt förfarande i anledningatt av av

förseelse skulle utesluten så åtgärd vidtagits försnarten vara attsom
anställa åtal arbetstagaren i anledning förseelsen,mot vilketoavsettav
resultat denna åtgärd lett till. Det finns därför skäl förtydliga nuvarandeatt

kap.14 3 § LOA bestämmelsenså närmare ansluter tillatt ADs tolkning
i 1986 rättsfall.års börDet ske andra stycke.ett nyttgenom

Skälen för särskilda åtalsprövningsregler är varierande i stort settmen
förekommer de endast detnär är fråga lindrigare brott. Vid reforme-om
ringen för tjänstefel 1989 utvidgades visserligenansvaret det straffbaraav
området för fel vid myndighetsutövning. Men området är inte lika
vidsträckt före ämbetsansvarsreformen då varje felsnartsom sagt var
straffbart. För straffrättsligt huvudöveratt skall kunna komma iansvar

Ävenfråga krävs anknytning till myndighetsutövning. sådanom an-
knytning föreligger, enligtär de gällande reglerna ringa fall inte straffbara.
I motiven till ändringarna betonas det straffrättsliga omfattaratt ansvaret
endast klart straffvårda handlingar. skälEtt för införa särskildatt en
åtalsprövning skulle kunna lagändringen inneburit antalatt att ettvara
ärenden gällande bagatellartade förseelser, i fråga vilka det intemera om
finns något egentligt skäl för straffrättsligt ingripande, överlämnasett från
myndigheterna för bedömning allmän åklagare. Såvitt har framkommitav
har det dock hittills inte skett någon betydande ökning sådanamera av
ärenden.M0t denna bakgrund vi det inte finns något behovatt attanser av
införa någon åtalsprövningsregel.

Preskriptionsfristen för tjänsteförseelse är två år enligt kap. 514 §
LOA. Om prövningen åtalsfrågan i bedömningenutav attmynnar
gämingen inte brott,utgör detär vi har varit inne möjligtpå attsom nyss
inleda disciplinärt förfarande förett gåmingen i fråga. Det kan dock
inträffa fristen i kap.14 5 § LOAatt tillgått ända när den straffrättsliga
prövningen är klar. En särskild âtalsprövningsregel det slag vi harav
berört skulle i och för sig kunna leda till prövningen åtalsfrågan iatt av
vissa fall kunde avgöras snabbare. Som har framgått det föregåendeav

vi dock inte sådan regel bör införas. Ettatt alternativ föranser annaten
undvika sådana konsekvenseratt skulle kunna förlänga fristen i 14attvara

kap. 5 § LOA. Vi emellertid inte någon förlängning bör ske. Förattanser
den enskilde måste det betydelse frågan eventuellastor attvara av om
påföljder blir avgjord inom någorlunda kort tid. För det övervägande
antalet fall bör nuvarande preskriptionstid fullt tillräcklig för ocksåattvara
frågan disciplinärt förfarande skall kunna avgöras. Om sådan långom en
tid två harår förflutit från gämingens begående, torde det i allmänhetsom
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heller inte längre finnas preventiva skäl förnågra ålägga någonatt
disciplinpåföljd. Några väsentliga nackdelar från allmän synpunkt kan
därför inte den nuvarande preskriptionstiden ha.anses

6.5.5.3 Disciplinansvar utanför den aktuella anställningen

förslagVárt Vi inte disciplinansvaret skall utvidgas tillatt attanser
gälla även i statlig anställninen senare

Direktiven

Under bilagepunkten det1.4 sågs det från hållnågot i frågaatt satts om
inte beslutad disciplinpåföljdi form varning eller löneavdragetten av en
för tjänsteförseelse har begåtts i anställning borde i motsatsen som en -
till avskedande eller uppsägning kunna verkställas också i en senare-
statlig anställning. direktivenI sågs dock också synsättet betraktaatt att
varje myndighet arbetsgivare inte bör överges och hänsyn börattsom en

till det här gäller gärningar inte brott.utgör Brottsligatas att som
gärningar kan med stöd brottsbalken beivras också efter anställningensav
slut. Slutligen uttalas utgångspunkten för våra överväganden böratt vara

i behålla det nuvarande oförändrat.att stort systemet

överväganden

De disciplinära påföljdema varning och löneavdrag.utgörs Avskedandeav
är allvarligare reaktion från arbetsgivarens sida dis-änatt se som en
ciplinpåföljd. arbetstagarenOm har lämnat sin anställning, kan inte längre
något avskedande komma i fråga. låta de mindre ingripande dis-Att
ciplinära påföljdema verkställbara i anställning förefallervara en senare
med hänsyn härtill svårt motivera. Vi också utifrån andraatt anser
synpunkter det inte föreligger några bärande skäl för införa sådanaatt att
möjligheter. I och med anställningsförhållandet upplöst elleräratt
uppsägning har ägt finns det i inteallmänhet längre skäl förnågrarum,
arbetsgivaren ingripa.att

Från sida har under tid betonats anställnings-synsättetstatens attsenare
myndigheten är självständig arbetsgivare. göra detAttatt se som en
möjligt överföra disciplinpåföljder till statlig anställningatt en senare
skulle enligt vår uppfattning bryta det Därtill kommersynsättet.mot att
problemet knappast kan praktisknågon större betydelse.vara av

Under de kontakter vi har haft med arbetsmarknadens ochpartersom
företrädaremed för olika myndigheter har det i varje fall inte kommit

fram arbetstagare byter statlig anställning för undvika disciplin-att att
påföljd. Sammanfattningsvis vi därför ändring i dennågonattanser

ordningennuvarande inte bör ske.



SOU 199260 269

6.5.6 Skyldigheten anmäla brott till åtalatt

förslagVårt Skyldigheten enligt 12 kap. anmäla brott1 § LOA att
till åtal begränsas. Bestämmelsen i 12 kap. 2 § LOA undantagom
från anmälningsskyldigheten förs inte till den lagen.över nya

finnsDet inte allmän skyldighetnågon anmäla brott till åtal. Sådanatt
skyldighet föreligger bara det föreskrivet.är särskilt Enligt kap.12 §lom
LOA skall misstanke brott anmälas till åtal i vissa fall. Bestämmelsenom
utgör således undantag från huvudprincipen. Sådant undantag har inteett
gjorts för den övriga arbetsmarknaden.

En motsvarande regel farms före tillkomsten LOA i 25 tidigare§av
statstjänstemannalagen,20 § StjL, och dessförinnan i 25 allmänna§

verksstadgan 19553.
Det först med allmänna verksstadgan myndigheterna formelltvar som

blev skyldiga anmäla vissa brott till åtal. Dessförinnan torde i stället haatt
dengällt s.k. opportunitetsprincipen, dvs. myndigheterna hade möjlighet

fritt välja förfarande 195112SOU 47. Valet stod mellan denatt mera s.
disciplinära denoch ordinära straffprocessen.

Anmälningsskyldigheten motiverades kortfattat i förarbetena till StjL.
Där uttalades det främsta syftet med bestämmelsen anmälnings-att om
skyldighet vissa allvarligare eller svårutredda brott skulle prövasattvar av
allmän domstol i stället för i den mindre säkra disciplinära
straffprocessen 196560prop. sades vidare myndig-301. Det atts.
heternas anmälningsskyldighet utgjorde skydd för tjänstemänett som var
underkastade disciplinär bestraffning.

motivuttalandenDessa skall bakgrunden suspension ochmot attses av
ingickavsättning bland disciplinstraffen i StjL.19 §

denI promemoria inledde arbetet allmän verksstadga hadesom en
utredningsmannen också följandeuttalat SOU 195112 45s.

Rent principiellt med hänsyn till rättssäkerheten allvarligtsåettsynes
avsättningstraff ordinarie tjänsteman icke böra ådömassom av en av

förvaltningsmyndighet domstol. Praktiska skäl det f.ö.görautan av
merendels nödvändigt det processuella förfarandet förlägges tillatt
domstol i allmänhet torde bevisupptagning erfordras och förhandlingen
även i övrigt bliva vidlyftig,så den icke kan införägaatt rum
administrativ myndighet.

Sedan bestämmelsen in i StjL har förändringar iägt dettogs stora rum
svenska samhället. Det gäller inte minst den rättsliga regleringen av
arbetslivet. Under 1970-talet kom det sålunda till mängd arbetsrättsligaen
författningar LOA StjL. Det disciplinärat.ex. ersatte ansvarssystemetsom
ändrades i grunden. Suspension och avsättning avskaffades. Man strävade
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efter närma det offentliga anställningsförhållandetatt till vad gälldesom
på arbetsmarknaden i övrigt.

förarbetenaAv till ändringarna 1975 bestämmelsen i StjL eller för-av
arbetena till framgårLOA emellertid inte bestämmelsen i nuvarande 12att
kap. l § LOA skulle bäras andra syften deän vidupp av som angavs
införandet i StjL. Det torde därför förhålla sig de huvudsakligaså att
motiven till bestämmelsen inte längre siggör gällande på sättsamma som
tidigare.

Frågan blir därmed det motiveratär föra över bestämmelsen tillattom
den lagen.nya

motivEtt för ha kvar skyldigheten anmäla vissa brott till åtal kanatt att
sådan skyldighet minskar sannolikheten föratt myndighetattvara en en av

ovidkommande hänsyn underlåter anmäla brott. Det skälet har dockatt ett
Äveninte någon större tyngd. inte helt kan bortse från sådanom man en

risk, får det dock förutsättas de statliga myndigheterna, sig detatt vare
finns regler det eller inte, anmäler allvarligare brott till åtal. Till dettaom
kan också läggas inom den delenstörre den offentligaatt sektom,man av
dvs. hos kommunerna, inte har någon motsvarande regel.

Om skyldigheten anmäla brott till åtal bort kan det innebäraatt tas att
arbetsgivaren, på direkt sätt än har omedelbart ställningett att tamera nu,
till frågan vilka konsekvenser den misstänkta brottsligheten får för
anställningsförhållandet. Avgörandet får då träffas utifrån den bedrivna
verksamhetens krav, inklusive allmänhetens intresse de offentligaattav
funktionerna fullgörs på riktigt sätt. Man får förutsättaett sagt attsom
allvarligare brott anmäls till åtal. Konsekvensen blir alltså närmast den att
de statliga myndigheterna får möjlighet underlåta âtalsanmälan vidatt
lindrigare förseelser. Det skulle tillgodose de krav på förändringar som
från tid till framförts särskilt från Postverket även från SAVannan men
och från Televerket. En sådan lösning ligger dessutom väl i linje med de
tankar bär fråga i direktiven, frågan införandetsom upp en annan om av

åtalsprövningsregel bilagepunkten 1.2, och i praktiken förmodligenen ge
resultat sådan regel.samma som en

Det kan möjligen hävdas borttagande anmälningsskyldighetenatt ett av
innebär på den statlige arbetsgivarenatt överflyttade den prövningman

för närvarande tillkommer åklagama och frågan åtalsom som avser om
skall väckas eller inte. En sådan invändning är emellertid varken i formellt

Åtalsprövningeneller sakligt hänseende riktig. ligger anmälnings-oavsett
skyldigheten hos åklagama. Brott under allmänt åtal kan bli föremål för
åtal myndigheten gjort åtalsanmälanoavsett eller inte. Brottom som
drabbat tredje kan anmälas denne vilken inställningoavsettman av som
myndigheten må ha det berättigade i den åtgärden.om

skyldighetenOm anmäla brott till åtal bort innebär det alltsåatt tas en
anpassning till vad gäller den övrigapå arbetsmarknaden. Det skullesom
öppna för nyanserade och verksamhetsanpassade bedömningarmera av
frågor åtalsanmälan detnär gäller mindre allvarlig brottslighet.om

Det går emellertid inte bortse från den nuvarande bestämmelsenatt att
i kap.12 1 § LOA klar och entydig signal hur hosger en om man
myndigheterna skall misstankarpå brottslig verksamhet ise om an-
ställningar inom det statliga området. Misstankama skall utredas och
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eventuella brott skall beivras de är sköta desatta attav organ som
uppgifterna. Det får inte förekomma misstanke hos myndig-attom man
heterna försöker missförhållanden under Sådana misstankarsopa mattan.
skulle nämligen allvarligt kunna skada förtroendet för de statliga myn-
dighetema och därmed deras möjligheter utföra de uppgifter de är tillatt
för. Om till detta lägger den tidigare slutsatsen upphävandeman att ett av
anmälningsskyldigheten egentligen inte medför något än myndig-annat att
heterna möjlighet underlåta anmäla lindrigareatt förseelser framstårattges
det bättre lösning i stället undanta dessa från den författnings-attsom en
reglerade anmälningsskyldigheten.

Vi därför skyldigheten i LOAatt anmäla brott till åtal böranser att vara
kvar förasoch över till den lagen lindrigare förseelser börattnya men
kunna undantas.

När det gäller avgränsa anmälningsskyldighetenatt vi brottattanser
i 20 kap. 1 3 §§ BrB i utsträckningsom böravses samma som nu-

omfattas skyldigheten. Begränsningen bör i stället gälla andra brottav var-
igenom åligganden i anställningen sidan. Begränsningensatts bör
grundas på hur svårt det brott är misstankensom avser.

Brottets svårighetsgrad kan normalt utläsas det minimistraff eller detav
maximistraff föreskrivetär för brottet. Strafflatitudema är emellertidsom
ofta förhållandevis vida. Inte sällan detär därför möjligt bestämmaatt
straffet till allt mellan lägsta bötesstraff och två års fängelse. Det gäller

för brottet olovligt förfogande.t.ex. Både mycket lindriga och relativt
allvarliga brott kan alltså inom straffskala.rymmas samma

Att så olikartade gärningar kan under strafflatitudrymmas samma
medför alltså hänsyn måste till huratt brottet i dettas är särskildagrovt
fallet. Det år därför lämpligt knyta anmälningsskyldigheten,att förutom till
straffskalan, till den troliga påföljden för det brott misstankensom avser.
En lämplig avgränsning bör uppnås förutsättning för attom man som
anmälan skall göras brottet kan föranledaatt någonantasanger annan
påföljd än böter. Vi föreslår därför sådan avgränsning.en

Det kan självfallet ibland svårt för den har övervägaattvara som om
åtalsanmälan skall göras bedöma sannolikheten föratt strängare påföljdatt

böterän kommer dömas Svårighetemaatt skall emellertid inteut. över-
drivas. Praxis när det gäller ofta förekommande bötesbrott är relativt fast
och lättillgänglig. Om det är oklart vilken påföljd kan komma i frågasom
skall brottet anmälas till åtal.

Att myndigheten i vissa fall är skyldig anmäla misstanke brottatt en om
till åtal innebär inte myndigheten skulle förbjudenatt göra anmälanattvara
i andra fall. Man kan mycket väl tänka sig situationer när åtalsanmälan bör
ske även någon formell skyldighet anmäla misstankeatt brott inteom om
föreligger. Den föreslagna regeln alltså sammanfattningsvisav oss ger
myndigheterna större möjligheter göra nyanserade ochatt verksam-mera
hetsanpassade bedömningar än vad är fallet.som nu

Enligt 12 kap. 2 § LOA får regeringen medge undantag från an-
mälningsskyldigheten enligt kap.12 § LOA i1 fråga sådan allmän-om
farlig vårdslöshet i 13 kap. 6 första§ stycket BrB.som avses
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motsvarande bestämmelse fanns andra stycket StjL. EnligtEn i 25 §
motiven till det lagrummet har bestämmelsen särskild betydelse för
jämvâgstjänstemän andra inom vilkas område ocksåoch arbetstagare,
relativt ringa fel kan få allmänfarlig effekt 197578 198.prop. s.

för-För arbetstagare hos SJ har det också funnits bestämmelse i enen
ordning åtalsanmälan behövde fråga brott iske iattom om som avses

kap. första stycket förordningen upphävdes emellertid13 6 § BrB. Den
redan förordningen upphörandeår 1980 19801018 om avgenom
förordningen 1965 handläggning ärenden rörande disciplinan-844 om av

och avskedande hos järnvägar. motsvarandeStatens Någonsvar annan
författning möjlighet underlåta anmäla nämnda brottatt attsom ger nyss
till åtal torde inte finnas. Rättsläget får därför i dag sådant, attanses vara
misstanke allmänfarlig ibrottet vårdslöshet skall anmälas till åtalom
enlighet med förden huvudregel närvarande finns i 12 kap. § LOA.1som

förslagVårt skyldigheten anmäla brott till åtal skall begränsas,att attom
innebär det öppnas viss möjlighet underlåta åtalsanmälan förävenatt atten
brottet allmänfarlig särskilda bestämmelsen ivårdslöshet. Den 12 kap. 2 §

från anmälningsskyldigheten vidLOA undantag i kap. § LOA bör12 1om
dessa förhållanden inte föras tillöver den lagen.nya



SOU 199260 273

7 Förslag till anställningsförord-en ny
ning AF ändringar i vissasamt

författningar

7.1 Behovet ytterligare övervägandenav

Enligt våra direktiv skall vi lagstiftningenöver offentlig anställning.se om
Uppdraget är dock begränsat till i huvudsak bara de anställningaratt avse

finns inom den statliga delen den offentliga sektorn.som av
Som tidigare behandlats finns den centrala författningsregleringen i RF

och LOA. Föreskrifter i anslutning till LOA har meddelats regeringenav
i främst AF. finnsDärutöver ytterligare antal andra författningarett stort

eller mindre allmängiltig betydelse arbets- och anställnings-av mer om
villkoren i statliga anställningar.

Vi har det ändamålsenligast inrikta vår översyn lagstift-ansett att av
ningen i första hand det centrala regelverket i LOA depåsamt
ändringar aktualiseras i AF. När det gäller harAF vi koncentreratsom oss
främst på de ändringar direkt sammanhänger med vårasom mera
lagförslag. En fullständig genomgång AF har alltså inte gjorts.av

Vilka ändringar i sak kan behöva göras i andra författningar inomsom
det personaladministrativa området får övervägas En teknisksenare.
översyn och regelreformering har redan skett vissa författningarav genom
förslag från särskild arbetsgrupp för enklare regler det löne-på ochen
personalpolitiska området, den s.k. ALP-gruppen. Detta arbete behöver
dock kompletteras med översyn de nämnda förordningama också ien av
sakligt hänseende bakgrund våra förslag till ändringar i denmot av
centrala lagstiftningen på området.

Dessutom finns det antal författningar i vilka hänvisningarett stort görs
till olika bestämmelser i LOA. Enligt Justitiedepartementets SFS-register
fanns det i 1992 sammanlagt 201 sådana författningar. Flertaletmars av
dem förordningarär med myndighetsinstruktioner. Bland de 201 nämnda
författningama finns det emellertid också tio lagar hänvisar till LOA.som
Vi har förslagupprättat till följdändringar i dem. aktuellaDe lagarna
redovisas särskilt i avsnitt 7.4.

Vi har begränsat våra ändringsförslag i de anslutande författningama till
följdändringar i de paragrafer vi direkt anknyter till våraansettsom mera
förslag. förslagVåra nödvändiggör också justeringar i vissa andra
paragrafer i dessa författningar. Dessa ändringar har vi dock inte haft
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för uppdrag, i denna delmöjlighet åtgärda inom tidsramen vårt utanatt
under beredningen förslag.förutsätts kompletterande arbete våraett av

AF7.2 En ny

kortfattadbetydligt AF bör ersätta denVárt förslag En ochny mer.
iförordninnuvarande

förslagdet följande kortfattad beskrivning till AF ochI ettav en nyges en
bilagatill Vi till sammanställningen idess bakgrund. hänvisar också

tillhar rubriken motsvarighet i nuvarande regleringNärmastesom
i förslaget till anställningsförordning.bestämmelserna

utformning7.2.1 Allmänt disposition ochAFsom nya

få disposition medNya AF föreslås överensstämmer LOAsen som nya
och i samordnats med det lagförslaget.rubrikerna har största möjliga mån

Tillämpningsområdet

Nya AF bör tillämpas arbetstagare hos kyrkomötet och dess myndig-på
heter, för-hos myndigheter under regeringen och hos de allmänna
säkringskassoma omfattas LOA. den sådana arbets-I månsom av nya

undantagna från lagens tillämpning enligtär 35 37 §§ LOA,tagare nya-
bör inskänkning gälla beträffande AF.samma nya

likhet med nuvarande bör inte heller den förordningen gällaI AF nya
för arbetstagare hos riksdagen eller dess myndigheter. dem meddelasFör

föreskrifter riksdagen myndighet riksdagenmotsvarande eller denav
bestämmer.

tillämpligAF är idag kyrkomötet och dess myndigheter. Ipå pro-
memorian Klargöranden och kompletteringar kyrkomötesreformen DsCav

inom regeringskansliet19844, upprättades arbetsgrupp isom av en
januari för1984, har det de regeringsföreskrifter gälleransetts att som
arbetstagare statligt anställningar för anställdamed reglerade och hos
statliga myndigheter också i fortsättningen bör gälla för den personal som
kan vid Svenska kyrkans centralstyrelsekomma anställas äratt som en
myndighet konstaterade väsentligaunder Kyrkomötet. Arbetsgruppen iatt
hänseenden föreskrifterna till förmån för anställda och det ide attvar

frånsådant fall inte lämpligt undanta centralstyrelsens arbetstagareattvar
författningamas tillämpningsområde. Enligt arbetsgruppen borde det i
stället inte föreskrifter omfattarövervägas de uteslutandeom som
arbetstagarna tillämpligavid myndigheter under regeringen borde göras
det fåtal kan bli hos centralstyrelsen. Arbets-anställdapersoner som

riksdagen fattatansåg dessa överväganden borde göras sedanattgruppen
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beslut i den grundläggande frågan centralstyrelsens ställning s. 36-37.om
Några sådana särskilda överväganden har ännu inte ha gjorts. Vi delar den
bedömning arbetsgruppen gjort i fråga arbetstagare hos centralstyrelsenom
och den också äratt giltig på arbetstagareanser hos kyrkomötets övriga
myndigheter och hos kyrkomötet självt. Mot bakgrund härav föreslår vi att
AF även fortsättningsvis skall gälla för den personal kan komma attsom
anställas hos kyrkomötet och dess myndigheter.

Vi har inte funnit skäl göra någraatt ändringar i undantagen i nuvaran-de 1 § andra stycket förAF bl.a. anställdai civilförsvarets krigsorganisa-
tion och dessa undantag har därför förts över till AF. Det nuvarandenya
undantaget för den är anställd på prästerlig tjänstsom har dock slopats.
Nya LOA föreslås nämligen inte bli tillämplig på anställda på prästerlig
tjänst jfr med 34 § LOA och därmed följernya automatiskt AFatt nyainte heller skall tillämpas på denna kategori anställda.

Vissa bestämmelser bör slopas på grund huvudreglerna iatt LOAav
föreslås upphävda

Flera bestämmelser i AF förs inte över till AF på grund denya attavhuvudbestämmelser de hänför sig till i LOA föreslåssom Upphävda. Det
gäller bl.a. de nuvarande bestämmelserna i 20 § bevisupptagninga om

anknyter till 14 kap. 2 §som LOA.

En del de nuvarande bestämmelserna börav föras till förordningöver en
fiillmaktsanställningom

En del bestämmelser återges inte i AF eftersom huvudbestämmelsemanya
i LOA föreslås överförda till lag fullmaktsanställning.en Tillny följdom
härav har vissa bestämmelserna i AF i stället inordnatsav i den särskilda
förordning vi har föreslagit skall kompletterasom fullmaktsanställnings-
lagen. De bestämmelser berörs detta bl.a.âr 21som 27 och 33av §§a-AF.

Några bestämmelser saknar praktisk funktion eller har innehåll inteett somlängre behöver regleras i författningen

Vissa bestämmelser i nuvarande AF har bedömts sakna reell funktion.en
Det har gälla bl.a.ansetts 16 a§ medverkan vid rekryteringom avbiståndspersonal och 38 § samråd mellan myndigheteri bisysslefrågor.om
Det föreskrivs i dessa paragrafer fårsom täckt 6 § FLnumera anses av

samverkan mellan myndigheter.om
Även 36 § tjänstgöringsintyg harom onödig. Utfärdandeansetts avtjänstgöringsintyg behöver enligt vår mening inte längre regleras i

författning.
Detsamma gäller det i dag föreskrivs i 14 § AFsom ledig-nyttomkungörande ledig anställning se vidareav avsnitten 6.3.2.
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AFinordnas ibörnuvarande LOAfrånbestämmelserVissa nya

AF,tillflyttats överharnuvarande LOAbestämmelser frånNågra nya
ilämpligen kan återgesi ställetdeslagetdetde äreftersom enattav

LOA.och 7 §§315 kap.ibestämmelsernagällerförordning. Detta
och 9.1.1avsnitten 7.2.2vidareSe

slopassârregler börOnödiga

tillförts överhar inteanställningsbevisAFBestämmelsen i 17 § nyaom
statligadensärreglering föronödigdetta hareftersomAF, ansetts envara

oktober 1991den 14EGnämnassammanhangi dettakan attsektorn. Det
infomeraskyldighetarbetsgivarens attdirektivutfärdathar enett om

anställningenförgällervillkorochförutsättningardearbetstagare somom
delvisföreskrifter motfinnsdirektivdetta91533EEG. I svararsom

regelsystemetsvenskadetAvsikten ärnuvarande AF.innehållet i 17 § att
arbetsmarknadenhelaförEG-direktivettillskall engenomanpassas

frågainte dennadärförbehandlarVifrågan.reglering avgemensam
närmare.

börbetydelsesjälvständig utmönstrasUpplysningar utan

själv-upplysningaroch andralagstiftning utantillHänvisningar annan
till AF.nuvarandefråninte förts överregelbetydelse harständig nyasom

bl.a. § AF.gäller 4Det

bilagavidare 3Se

hänvisasnuvarandei AFbestämmelserövrigavi pågäller hurdetNär sett
hurOversikt överrubrikenharbilagaisammanställningentill som

behandlade.bliföreslåsnuvarande AFireglerna

och 17 §§15bestämmelserna 13,Särskilt7.2.2 nyaom
disciplinan-frågormyndighetibeslutandeAF omom

upphörandeanställningensâtalsanmälan ochsvar,

nyaAF13 §

skallredovisat vår5.3i avsnittVi har varaansesvem somsyn
börsynsättanställningsförhâllande. Dettastatligtarbetsgivare i ett

frågor.i vissamyndighetbeslutanderegleringenockså iåterspeglas av
huvudregelföreskrivs attmeningen LOAförstakap. 3 §I 15 som

myndighetdenåtalsanmälan prövasochdisciplinansvarbl.a.frågor avom
i stället börhuvudregelnViunder.lyderarbetstagaren attansersom

denåtalsanmälan prövasochdisciplinansvarfrågorformuleras så avatt om
det årnaturliga äranställd. Detarbetstagaren är attvilkenmyndighet hos

bör kommaDettafrågorna.nämndabeslutar i demyndighetenden nusom
AF,till 13 §förslagetförfattningstexten. Iiuttrycktill klart somnya
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huvudregelfastslås därför när15 kap. LOA,ersätter 3 § att,en nysom
ansvarsnämnd, dessa frågorarbetsgivarfunktionen inte utövas Statensav

vilken arbetstagaren anställd.skall den myndighet hos ärprövas av
frågor dis-meningen erinras vidareI 15 kap. 3 andra LOA§ attom om

grund kanavskedande och avstängning brottciplinansvar, på tasav upp
1986765 medeller finns reglerat i lagenanmälan JO JK. Dettapå av

förordningen 19751345instruktion för Riksdagens ombudsmän och i
Upplysningen i därförmed instruktion för Justitiekanslern. LOA är

onödig.
frågameningen föreskrivs slutligenI 15 kap. § tredje LOA3 att om

får anmälanavstängning grund misstanke brott påpå tas avom uppav
bestämmelse i avsnittåklagare. behandlas 6.4.4.2.Denna

15 § nyaAF

huvudregeln frågor anställ-Enligt 15 kap. och §§ LOA är1 2 att om
tillsätter tjänsten.ningens skall den myndighetupphörande prövas somav

föreskrivs i fråga tjänster och vikariatnuvarande AFI 32 § att somom
skall frågor bl.a. anställningens upphörande påregeringen tillsätter om

ellergrund ålder eller sjukdom den överordnade myndighetenprövasav av
myndighetregeringen i fråga myndighetschef och i fall denannat avom en

vilken anställd.hos arbetstagaren är
huvudregeln här och inte bara i frågaEnligt bedömning börvår om-
beslutar frågor anställ-anställningar regeringen attom vara omsom -
den myndighet hos vilken arbetstagarenningens upphörande ärprövas av

förslaget till 15 AF, 15 kap. LOA ochanställd. I § ersätter 1 §nya som
frågor anställ-fastslås därför huvudregel32 § AF, attsom en ny om

ningens inte skall ansvarsnämnd ellerupphörande, prövas Statensavsom
myndighet hos anställd,regeringen, den vilken arbetstagaren ärprövas av

anställa arbetstagaren har fattatsbeslutet någonoavsett attom av arman.
innebär ingen ändring i sak såvitt gäller prövningen enligt nuvarandeDetta

i myndighetschefer.32 § AF fråga om
Vi föreslår i 15 uttryckligen prövningenvidare det § AFatt attangesnya

frågor myndighetschef ankommeranställningens upphörande förav enom
föreskrivs redanden överordnade myndigheten regeringen. Dettapå eller

i såvitt frågor entledigande grund32 § AF, prövningen på avavser omav
arbetstagarens förslag utvidgasbegäran, ålder eller sjukdom. Genom vårt

frågordenna regel till dessutom omfatta prövningen andraatt av om
anställningens upphörande.

17§nyaAF

första disciplinansvar,l 27 § stycket AF föreskrivs frågor bl.a.atta om
åtalsanmälan skall tilloch avskedande dröjsmål anmälas Statensutan
ansvarsnämnd, det omfattas 15 kap. §när gäller arbetstagare 4avsom
LOA. andra paragrafen skyldigI stycket är göraattav anges vem som
anmälan.
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I tredje stycket paragrafen föreskrivs första och andra styckenaattav
inte gäller, arbetstagaren i fråga är chef för domstol. Enligt vårom en
åsikt innebär detta det inte finns någonatt på AF grundad skyldighet för
någon myndighet göra sådan anmälan. I praktikenatt innebär det deten att
får ankomma på JO eller JK frågorna iatt ta ansvarsnämnden, någotupp

också antyds i paragrafens fjärde stycke.som
I vårt förslag till 17 § fullföljerAF vi den linje i frågannya om

beslutande myndighet, beskrivs i de särskilda avsnitten 13 ochsom om
15 §§. När det gäller dornstolscheferna, vi någon ändring inteatt äranser
påkallad. En sådan anmälan får också i fortsättningen göras ellerJOav
JK. En påminnelse detta är onödig, varför fjärde stycket i 27 bör§om a
slopas.

7.3 Arbetsrättsliga beredskapsregler

kap.i2Várt förslag Beredskapsreglema 5 § LOA överförs till
arbetsrättsliga beredskapslagen 19871262.

Placeringen nuvarande kap.5 2 § LOAav

5 kap. 2 § LOA innehåller bestämmelser arbetstagare hosatt statenom en
inte får lämna sin anställning i vissa fall, Sverige i krigär ellerom
krigsfara. I paragrafen bemyndigas regeringen meddela föreskrifteratt om
detta vid krigsfara. Hår också regler hur länge undantagsföre-ges om
skrifter i frågan får gälla och hur de skall upphävas l paragrafen sägsetc.
vidare beträffande andra anställnings-att och arbetsvillkor under be-
redskapstillstånd finns särskilda föreskrifter i lag och författning.annan
Paragrafen innehåller också bemyndigande för regeringenett meddelaatt
sådana föreskrifter, i den mån det är nödvändigt för verksamhet.statens

Mot bakgrund önskemålen LOA skall innehålla färreattav om nya
detaljregler och allmängiltiga regler för bl.a. förbättra överskådlig-attmer
heten, föreslår vi dessa specialbestämmelser,att bara gäller försom
beredskapsituationer, förs över till arbetsrättsliga beredskapslagen
1987 1262, ändrad 1991 1115 inordnasochsenast i den lagen som en ny
paragraf, 10 enligt upprättat författningsförslag.

Som alternativ skulle kunnaett tänka sig i stället överföra be-attman
stämmelserna till lagen 198897 förfarandet hos kommunerna, för-om
valtningsmyndighetema och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
Den lagen har den s.k administrativa fullmaktslagenersatt 194287 och
den s.k. särskilda rättegångslagen 1957132. I ll § andra och tredje
styckena och i 18 i§ 1988 lagårs finns bestämmelser omfördelningom av
personal mellan myndigheter respektive domstolar och delegationom av
regeringens befogenheter i särskilda fall beslutaatt personalförtlytt-om
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ningar. Dessa bestämmelser har viss anknytning till vad föreskrivs isom
5 kap. 2 § LOA.

Ändamålet med 1988 lagårs är dock i första hand reglera vilkaatt
avvikelser får i frågagöras organisationen beslutförhet,som om samman-
sättning, förläggningsort och verksamhetenetc. i under beredskap.stort
Den också möjlighet för myndigheterna ändra sitt arbetssätt i olikaattger
avseenden och verksamheten efter rådande förhållanden attanpassa genom

vissa verksamheter begränsas eller läggs ned.t.ex. 1988 lagårs är alltså
främst reglering hur arbetet skall bedrivas hos myndigheter ochen av
domstolar under beredskap, dvs. reglering själva förfarandet. Det ären av
regler för fredstid återfinns i bl.a kommunallagen, ochFL RB.som

Ändamålet med arbetsrättsliga beredskapslagen är andra sidanå
uteslutande reglera på vilket sätt det arbetsrättsligaatt regelsystemet skall
förändras under beredskap, vilka avvikelser skall göras i MBLt.ex. som
och LAS.

kanMan alltså säga 1988 års lag gäller författningsberedskapen iatt
fråga verksamheten sådan, medan arbetsrättsliga beredskapslagenom som
enbart sikte på författningsberedskapen såvitt gällertar de anställdas an-
ställnings- och arbetsvillkor.

Som redan framgått förordar vi specialbestämmelsema i 5 kap. 2 §att
LOA överförs till arbetsrättsliga beredskapslagen med den reservation

följer nedan. Vi nämligen bestämmelserna i likhet medattsom anser -
deras nuvarande placering i LOA bättre i arbetsrättsligpassar en ren-
lagstiftning såsom arbetsrättsliga beredskapslagen än i 1988 års lag. En
viktig utgångspunkt för arbete harvårt också varit lagstiftningen iatt
största möjliga skallmån samordnas med den reglering gäller försom
arbetsmarknaden i övrigt. Detta borde också tala för placering ien
arbetsrättsliga beredskapslagen. Dessutom är den lagen formellt redansett
tillämplig helapå arbetsmarknaden, dvs. även offentligt anställda. 1988 års
lag gäller däremot i till LOA inte för arbetstagare hosmotsats- -
riksdagen och kyrkomötet deras myndigheter. Skillnaderna isamt
tillämpningsområdet kan också skäl för placera bestämmelsernaett attvara
i arbetsrättsliga beredskapslagen.

Behovet färfattnin gsberedskapenÖversyn på det statliga personal-av en av
området

arbetsrättsligaI beredskapslagen föreskrivs vissa ändringar i den allmänna
arbetsrättsliga lagstiftningen jämfört med vad gäller under fredsför-som
hållanden. Vidare bemyndigas regeringen föreskriva de ytterligareatt
ändringar i lagstiftningen bedöms nödvändiga för tillgodoseattsom
totalförsvarets behov.

Genom denna lag de allmänna arbetsrättsliga reglerna i lag ochanpassas
kollektivavtal till de förhållanden kan tänkas iuppstå samband medsom
krig eller krigsfara eller andra sådana utomordentliga förhållanden som
beskrivs i kap.13 6 § RF.

I förarbetena till lagen prop. 198687 165 D författnings-13 sägs atts.
beredskapen syftar till i fredstid i görligaste mån vadatt man anger som
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i förarbetena detskall gälla under beredskap. Därför understryks äratt
beredskaplagstiftningen uttryckligen inte baraangeläget iatt man

vid beredskap företa de lagändringarbemyndigar regeringen att som
vilket det arbets-behövs också långt möjligt på sättsåutan angersom

beredskap.rättsliga regelsystemet skall förändras under
personalområdet uppmärksam-Författningsberedskapen det statligapå

arbetsrättsliga beredskapslagen.mades inte särskilt i förarbetena till
krävdes, vilketkonstaterades kompletterande arbete ävenDäremot att ett

lagstiftningsåtgärder. Avsikten medkunde komma omfatta ytterligareatt
därför också, enligt vad i för-arbetsrättsliga beredskapslagen sägsvar som

ñr fortsatta arbetetvissa allmänna utgångspunkter det medarbetena, att ge
dessa frågor.

bakgrund de allmänna utgångspunkter redovisats och deMot av som
be-i övrigt har gjorts i förarbetena till arbetsrättsligauttalanden som

finns skäl författningsberedskapenredskapslagen det över ävenatt se
i arbetsrättsliga be-det statliga personalområdet. Någon motsvarande den

iredskapslagen gjord precisering vilka ändringar behöver görasav som
fredsförhållandenolika författningar, jämfört med vad gäller under sesom

särskilda arbetsrättsliga5 lag, finns inte i fråga de9 §§ omsamma-
författningar för statliga sektorn. nuvarande lagregelngäller den Densom

oförändrad från 1965i 5 kap. har överñrts till i sak års2 § LOA LOA
och har intestatstjänstemannalag och kommunaltjänstemannastadga setts

over.
skerVi det angeläget kartläggning och översyn ocksåäratt attanser en

vilka ändringar behöver under beredskap i de särskildagörasav som
arbetsrättsliga för statliga arbetstagare underregler gällersom annars

påpekats,fredstid. sådant kompletterande arbete har redanEtt såsomman,
också räknat med vid tillkomsten arbetsrättsliga beredskapslagen. Dettaav
arbete bör kunna påbörjas avvakta resultatet beredningenutan att av av

huvudbetänkande. det sagda får förslagvårt Mot bakgrund vårt attav
till arbetsrättsligaöverföra de nuvarande bestämmelserna i 5 kap. § LOA2

iberedskapslagen betraktas provisoriskt avvaktan på närmaresom mera en
hur författningsberedskapen statliga personalområdetöversyn på detav

utformas framtiden.skall i

Följdändringar i hänvisar7.4 andra lagar som
LOAtill

tidigare fanns i enligt JustitiedepartementetsSom nämnts det 1992mars
ViSFS-register tio lagar innehöll hänvisningar till LOA. har översettsom

de följdändringar blir aktuella i dessa lagar grundnärmast på vårtavsom
förslag till och lagförslag till ändringar i dem.LOA upprättat se ävennya
avsnitt fråga följande7.1. Det är lagarom

1965 behörighet veterinäryrketLag 161 utöva 3 §attom m.m.,
arbetstvister,Lag 1974371 rättegången i 2 § 2om

Högskolelagen 1977218, 36 b §
Sekretesslagen 1980100, 20 §
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5. Lag RFS 19804 1980607 beslutande i frågaom organ om
disciplinansvar beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess
myndigheter, 2 §,

6. Lag 1983 1061 med instruktion för Riksdagens förvaltnings-
kontor, och12 § 7 14a §,

7. Lag 1986765 med instruktion för Riksdagens ombudsmän, 21 §,
Prâstanstållningslagen 1988184, 40, 52 och 53 § l densom

januari 1993l ersätts kyrkolagen 1992300, 35 kap. 20av
och 39 §§,

9. Lag 19881385 Sveriges Riksbank, 37 §,om
10. Lag 1989225 ersättning till smittbårare, 7 §.om

Såvitt gäller de under punkt 8 nämnda författningarna har inhämtats att
vi inte behöver föreslå ändringar,några dessa kommer åtgärdasutan att att

den kyrkoberedning enligt regeringens direktiv dir. 199245 harav som
tillsatts för denöver statliga regleringen Svenska kyrkansatt se av
ställning, organisation och ekonomi.
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8 Administrativa och ekonomiska konse-

kvenser förslagenav

Ett genomförande förslagvåra innebär det skapas bättreatt förut-av
sättningar personalpolitiskaatt åtgärder förnya den offentligagenom
sektorn. De reglerna blir stöd för och inteett denya nuvarandesom-
ibland hinder för strukturförändringar.ettsynes vara -

De reglerna kommer bättre skildaatt verksamhetersnya olikamotsvara
behov eller konkurrenssituation. Genom reglerna blir smidigareatt i
förhållande till olika slag statlig verksamhet, kommer det bli lättareav att

utforma flexiblaatt personaladministrativa för olika myndigheter;system
anslagsmyndigheter, affärsverk, och små myndigheterstora etc.

De reglerna innebär också personalrörlighetenatt underlättas,nya såväl
mellan myndigheterna mellan de olika arbetsmarknadssektorema. Desom
blir också enklare förstå, överblicka och tillämpaatt för dem i skildasom
egenskaper har syssla med frågoratt arbets- och anställningsvillkorenom
för statligt anställda.

Det är svårt närmare beräkna de ekonomiskaatt konsekvenserna våraav
förslag. Uppenbart dockär de nuvarande delvisatt oförenliga parallella

leder tillsystemen merarbete. Det är omvittnat tjänstesystemett.ex. att
ledigkungörandereglemasamt och reglerna tvångsvisa läkarundersök-om

ningar i LOA och AF bl.a. denna anledning är administrativtav tung-
rodda. Hur mycket merarbetet i dagens kostar inteär känt.system
Eftersom våra förslag innebär merarbetet i bl.a.att de nämnda delarna
minskar betydligt bör de också leda till kostnadsminskningar.

Våra förslag till slopandet.ex. antal särreglerett i kap.stort 7 LOAav
och till införande fullmaktsanställningslag innebär reglerna blirav en att

Ävenöverskådligare och lättare tillämpa. dettaatt medför administrativa
förenklingar och bör alltså också leda till minskade kostnader sikt.på

Såvitt gäller våra förslag rörande arbetstagare i verksledande eller
därmed jämförlig ställning har vi i allmänmotiveringen berört den
administrativa hanteringen. De ekonomiska konsekvenserna iär sin tur
beroende vilka överenskommelser kommer ingåav istaten deattsom
enskilda fallen. Kostnaderna för dessa skall jämföras med de nuvarande
kostnaderna, däribland kostnaden för förordnandepensionema. Mot denna
bakgrund har vi bedömt förslagen i dennaatt del inte bör leda till några
kostnadsökningar.

Når det gäller våra förslag rörande avskedandeinstitutet har vim.m.
den risk för kostnadsökningansett att kan ligga i blir skyldigatt statensom
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frånbortsekanlitensåbedömningsfel är attskadestånd förbetala manatt
den.

disciplinan-bisysslor,ñreträdesrätt,turordning,bl.a.förslagVåra om
kostnadsneutrala iibedömts setthar stortåtalsanmålanoch varasvar

regelsystem.dagenstillförhållande
det måstemedgivetvis räkna attfårövergångsskedeUnder ett man

handböckerochinformation etc.utbildning,förvissa nyaavsättas resurser
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9 Specialmotivering

9.1 till offentlig anställningFörslaget lag om

9.1.1 Innehållet dispositionenoch i stort

Jämfört nuvarande lagstiftningen förslag till LOA blimed den bör vårt nya
enklare och tillämpa. Till innehållet iläsa del beror detta påatt stor att nya

begränsats antalet paragrafer halverats.LOA avsevärt änattgenom mer
Begränsningen antalet paragrafer sammanhänger främst med harrnonise-av
ringen till det regelsystem gäller för arbetsmarknaden i övrigt och vårsom

bara skall innehålla lagregler centralsträvan LOA äratt nya som av mera
betydelse för flertalet statsanställda.

sannolikt kommer uppfattas överblickbarAtt LOA attnya som mera
och lättillämplig beror emellertid också till icke oväsentlig del på atten

annorlundaden lagen har disponerats och i övrigt lagtekniskt utformatsnya
denän nuvarande lagen.

och räknas alla inskränkningarI 2 kap. LOA uttömmande de1 upp som
finns i tillämpningen denna lag och vissa andra lagar. Vi har i ställetav av

Enligtvalt teknik. vår mening det viktigt försöka åstad-är atten arman
komma tydlig inledning fårkortfattad och till lagen, läsarenså att enen
bättre innehåll aktuellt vid denöverblick det i första handöver ärsom
vardagliga tillämpningen bestämmelserna i lagen. begränsadeDeav mer
och speciella undantag idag finns i lagens inledning har därför i densom -

de har i förts till lagens avslutning.mån bör kvar ställetansetts vara -
inledningen kortfattat i första paragrafemaI till LOA de tvååtergesnya

lagens tillämpningsområde Tillämpningsområdet har fåttoch ändamål. en
Även översiktligtklarare utfomming. med lagen iändamålet återges nu

inledningen. förbättra överblickbarheten har vi också försöktFör attatt
disponera lagens innehåll tydligare efter anställningstidens olika huvud-
faser. Efter inledande paragrafer därför i 6 §§ delagens återges 3två -

anställningsförfarandet, nämligenregler främst knyter tillsom oman
vidinformation rörande lediga anställningar, bedömningsgrunderom

anställning.villkor föranställning och svenskt medborgarskapom som
främst gällerparagrafer följs andra regler i 27Dessa sedan 7 §§ somav -

avslutningsvisdet pågående anställningsförhållandet. 37 §§ finnsI 28 -
vissa inskränk-regler Statens ansvarsnämnd, rättegångom om m.m., om

till-ningar i andra författningarslagens tillämpningsområde och om
lämpning.
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Vid bearbetningen de paragrafer förts över till LOA har viav som nya
givetvis också gjort språklig översyn och därvid följt de allmännaen
principer gäller för författningsskrivning. Ambitionen har varitsom att
göra språket enkeltså och lättbegripligt möjligt. Vid redigeringensom av

har vi också i omfattningtexten använt underrubriker förstor att
ytterligare förbättra överskådligheten.

9.1.2 Närmare den lagtekniska utformningenom

Hänvisningar till lagstiftning och andra upplysningar själv-annan utan
ständig saklig betydelse har regel förtsinte till den lagen.översom nya

Ambitionen har varit LOA skall bli enklare läsaatt ochatten ny
överblicka. Vi har därför regel tagit bort bestämmelser barasom som
allmänt hänvisar till lagstiftning eller i övrigt saknarannan som en
självständig betydelse och inte direkt underlättar läsbarheten.som

I kap.2 första3 § meningen LOA sägs i fråga arbetstagaret.ex. att om
hos riksdagen eller dess myndigheter riksdagenutövar sådan befogenhet

meddela föreskrifter enligtatt denna lag tillkommer regeringen. Detsom
sägs i denna mening är egentligen självklarhet och följer direktsom en av

grundlagen kap.se 8 13 § andra och kap.ll 8 § RF. Det sagdast.
gäller bestämmelsenäven i 15 kap. 6 §LOA. Vi har därför inte tagit med
dessa bestämmelser i den föreslagna lagen.nya

Ett exempel på onödig,annat ganska ofta förekommande regelen men
är den återfinns i bl.a. kap.4 3 stycket§ sista och 8 kap.6 1 §som
sista meningen, kap.13 och4 § kap.15 1 § sista meningen LOA. Där
sägs närmare föreskrifter i det angivnaatt ämnet meddelas regeringenav
eller myndighet regeringen bestämmer. Regeringen har dock alltidsom
möjlighet själv eller förordningatt överlåta till underordnadgenom
myndighet meddela verkställighetsföreskrifteratt till lag jfr kap.8 13 §
RF uttryckligt lagstöd behövsutan detta.att detNär gäller 4 kap. 8 §om

dock motivet för paragrafen inte främst ha varit allmänsynes att ge en
upplysning närmare bestämmelser finns iatt författning,om utanannan

markera ämnet inte avtalsbartatt att se 197576105,snarare var prop.
bil. 2 248. En snarlik bestämmelse finns i kap.4 2 sista§ stycket.s.
Denna har behandlats särskilt avsnitt 6.5.2. Enligt vår bedömning räcker
det med den allmänt vedertagna principen i månattom samma som
tvingande regler har givits i ämne, är avtalsregleringett utesluten. I 6en
kap. 1 § LOA dessutom närmare föreskrifter meddelas för vissaattanges
fall i lag. Det är upplysning saknar självständig betydelse.en ren som

Bestämmelsen i kap.6 3 § LOA innehåller också bara upplysningen om
vissa bestämmelser i författning och saknar således självständigen annan
betydelse i sak. Med hänsyn till den föreslagna utformningenav oss av en

LOA har denna bestämmelse inte heller tagits imed den lagen.ny nya
Hänvisningar till andra författningar i upplysande syfte finns förrent
närvarande också i bl.a. kap.13 5 kap.14 11 § och kap.16 4 §LOA.
Dessa regler har inte heller tagits med i förslaget till den lagen.nya
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Vissa specialregler har från LOA och förts tillutmönstrats lagstift-annan
ning.

Som tidigare har nämnts är den allmänna ambitionen lagstiftningenatt
skall kunna utformas bättre och smidigare efter olika verksamheters
speciella villkor. Samtidigt är det önskemål LOA blir överskådligareett att
och lättare tillämpa och detaljregleratt utmönstras från denatt lagen. Vår
målsättning har nämligen varit LOA främst skall innehållaatt en ny
bestämmelser är generellt tillämpliga pä anställda.som

För göra LOA mindreatt tyngd specialregler för vissa yrkeska-nya av
tegorier eller för speciella anställningsformer har vi därför föreslagit deatt
särskilda reglerna anställninggformen fullmakt utmönstras från LOAom
och förs över till särskild fullmaktsanställningslag se avsnitt 6.5.4en

I 5 kap. 2§ LOA finns vidare specialbestämmelse statligaen om
arbetstagares skyldigheter under krig eller krigsfara Detta ärm.m. en
beredskapsregel. Mot bakgrund våra tidigare redovisade allmännaav
utgångspunkter för LOA bör denna bestämmelse inte med i denen ny tas

lagen. Vi har i avsnitt föreslagit7.3 den istället tills vidare överförsnya att
till arbetsrättsliga beredskapslagen 1987 1262.

I kap.15 8 § LOA föreskrivs i sådan tvist med anledningatt en av
beslut statlig myndighet, skall handläggas enligt LRA, skallav en som

arbetsgivarestaten även tvistennär anställning hosanses som avser en
någon än Med det tillämpningsområdestaten. vi föreslår förarman som

LOA kommer denna bestämmelse bara anställningarnya att hosavse
försäkringskassoma. Med hänsyn härtill och eftersom vi bedömt att
bestämmelsen inte behöver ha lagform föreslås den överförs tillatt
förordningen 1976940 anställning hos allmän försäkringskassa ochom
inordnas i denna 12 Uttrycket någon än staten harsom en ny annan
därvid bytts allmänen försäkringskassa.ut mot

Vissa regler i LOA har flyttats till AFöver nya

Vi har vidare funnit vissa regler i 15 kap.att LOA beslutandeom
myndighet, är den de istället lämpligen kannatur att återges im.m. av
AF. Detta gäller bestämmelserna i kap.15 och3 7 §§ LOA. Dessa
bestämmelser har därför efter de konsekvensändringar följer vårasom av-
förslag i sak inordnats i förslaget till AF.ny-

15 kap. l 3 §§ har behandlats särskilt avsnitt 7.2.2. När det gäller-
15 kap. 7 § har sista meningen slopats. Det föreskrivs där följersom nu
direkt regleringen tillämpningsområdet för LOA och AF.av av nya

Lagens rubrik

Vi har försökt finna lagrubrik bättre förän närvarande markeraren som
lagstiftningen i första handatt sikte pä statligt anställdatar arbetstagare.

Vid granskning olika andra tänkbara alternativ har vi dock kommiten av
fram till rubriken pä den nuvarandeatt LOA ändå ligger närmast till hands
med hänsyn till det tillämpningsområde föreslås för lagen.som
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motsvarighetförteckning över närmastebilagoma 4 och 5 finnsI en
ochtill LOAi förslagettill bestämmelsernanuvarande regleringi ennya

behandlade.föreslås blinuvarande LOAreglerna iöversikt huröver

paragrafema9.1.3 olikaDe

och ändamåltillämpningsområdeLagens

2 §§1 -

arbets-den allmännaupplysningförsta meningenI §1 attomges en
anställdagäller föroch ävenfrämst MBL LASrättsliga lagstiftningen

inte ii den mån detgäller dock barasektorn. Dettaden offentligainom
ellerdet i lagföreskrivitsaktuell harden lag är att annanomsom

avvikerfinns bestämmelserstöd lagmeddelats medförfattning somavsom
föreskrifter finnsSådanaskall gälla.dessa bestämmelserfrån lagen,

förstaiföreslagna upplysningeni och 2 § LAS. Denexempelvis 3 § MBL
kap. §i nuvarande 2 4bestämmelsenmeningen närmastmotsvaras av

LOA.
lagstift-hartillämpningsområdet inuvarande LOAförhållande till detI

uttryckligensådana verksamhetertill baraningen begränsats som
tillämpnings-paragrafen. Avgränsningenföreslagnauppräknas i den av
anställning iregleraduttrycket statligtanvändningenområdet avgenom

Härigenom har alltså, påsålunda slopats.kap. harnuvarande § LOA1 l
icke-statligaanställda hosavsnitt vissautvecklats i 6.2,närmaresätt som

tillämpningsområde.undantagits från lagensarbetsgivare
lagen i §tillämpningsområdet för den 1Vad sägs nyasom om

försäkringskas-allmännaför arbetstagare hos demed undantagmotsvarar,
arbetstagare hos Dettamed uttrycketvad idag staten.som avsessoma,

tillämpningsområdetlämpligt fördock mindreuttryck har attansetts ange
densådan ärskeneftersom det kanför LOA, att staten somge aven ny

arbetsgivaren kanför de olika myndigheterna Detiställetegentlige etc.
de arbetstagare ärtill missuppfattningen ävenockså lätt leda den att som

privaträttsli-andra ägdastatliga bolag, stiftelser ochanställda hos statenav
fallet. dessavilket inte är Förrättssubjekt skulle omfattas LOA,avga

lagstiftningen.arbetsrättsligaallmännaarbetstagare gäller i stället den
olämpligt.statlig anställninguttrycketskäl har ävenAv ansettssamma

arbetsgivareanställningsmyndighetemas rollmarkeratydligareFör att som
sammanhang medvad i dettaoch för förtydliga attatt varaavsessom

därförstatlig anställning, betonashaarbetstagare hos ellerstaten att nuen
arbetstagareverksamhetsområden där äri stället de olika att anse somman

arbetstagare hosfrågastatligt anställd. Det ärellerhos staten omsom
myndighetermyndigheter och hosderasoch kyrkomötetriksdagen samt

regeringen.under
riksdagen och kyrkomö-myndigheter undermyndigheter delsStatliga är

dels under regeringen.tet,
riksbank.och SverigesJOunder riksdagen ärMyndigheter t.ex.

centralstyrelse ochkyrkanskyrkomötet SvenskaMyndigheter under är
besvärsnämnd.Kyrkomötets
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Med arbetstagare hos myndigheter under regeringen enligt gängseavses
språkbruk dels de statliga förvaltningsmyndigheter lyder undersom
regeringen i enlighet med kap.11 6 § RF inklusive myndigheterna inom
regeringskansliet, dvs. Statsrådsberedningen, olikade departementen och
Regeringskansliets förvaltningskontor, dels domstolarna i derassom
administrativa verksamhet också lyder under regeringen.

Med arbetstagare hos riksdagen och kyrkomötet här arbetstagareavses
inom utskottsorganisationen och inom andra hos riksdagen och kyrkomötet
förekommande beredningsorgan inte är myndigheter.som egna

För anställda hos de allmänna försäkringskassoma och kommunerna
innebär lagförslaget inte någon förändring i tillämpningsområdet jämfört
med nuvarande LOA. Kassoma i 1 Kommunerna regleras i 2anges
För anställda hos dem skall liksom idag bestämmelserna arbetskon-om
flikter och därmed sammanhängande skadeståndsfrågor tillämpas.
Detsamma gäller bestämmelsen vissa undantag från MBL enligtom 37 §
första stycket i den lagen. Detta i sakmotsvaras dennya nuvarandeav
regleringen i kap.l och1 5 §§ 2 kap. 5 § LOAsamt Beträffande
kommunalt anställda präster, dock förslaget till 34 §.se

De i och1 2 §§ uppräknade rättssubjekten eller, i vissa fall den
myndighet företräder dem, arbetsgivaresom i lagen. Dettaanses som
innebär inte någon förändring nuvarande förhållanden seav prop.
197576l05 bil. 2 234.s.

Lagens ändamål återges översiktligt i 1 § andra stycket. Här framgår
lagen haratt inriktning än den allmännaen arbetsrättsligaannan lagstift-

ningen i LAS främstetc. skydda anställningen.attsom I förstaavser hand
har lagen till uppgift reglera sådanaatt anställnings- eller arbetsvillkor somstår i sådant direktett samband med det allmännas för förvaltnings-ansvar
uppgifter och deras riktiga fullgörande regleringenatt dessa måsteav
förbehållas samhället se även 197576l05 bil. 2 157.prop. s.

Lagens ändamål bl.a.är tillgodoseatt allmänhetens intresse deattavbäst lämpade fullgöra deutses offentligaatt uppgifterna och deatt
anställda vid utförandet dessa uppträder lagligt ochav på i övrigtett
korrekt sätt. Den ska vidare värna allmänhetens förtroendeatt förom
verksamheten i övrigt upprätthålls i enlighet med riksdagens beslut.

Lagen har också till uppgift främjaatt verksamheten iatt övrigt
fungerar väl och bedrivs på effektivt och flexibeltett sätt. I förhållande till
den äldre LOAs mångfald särregler markeras detta, dels denav attav
allmänna arbetsrättsliga regleringen i vissa fall gjorts tillämplig fullt ut,
dels regler upphävts,att bakgrundav denmotsom på denav nya synen
offentliga förvaltningens arbetssätt inte bedömts ändamålsenliga.

Avsikten är vidare lagen liksom idagatt ska skydda vissa verksamheter
driftstömingarmot inte kan samhället.som accepteras av
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anställninginförFörfarandet

3 §

informeralämpligtPå sätt

ledigkungörande§ LOAkap. 44närmast avParagrafen motsvarar om
lediga.kungörstjänsternareglerat hurfinns närmareAF10 §tjänster. l

sökandesskallanställningvidkrav påRFzskonsekvens attSom aven
huvudregelnfortsättningeniskall ävenbeaktasskicklighetochförtjänst

finns, såarbetenledigadeinformeraskallmyndigheterna somatt omvara
tillgodosesDärmedanställningar.dessasökaintresserade kande äratt som

tillfredsställande.blirrekryteringsunderlagetintressetdet allmänna attav
lämnas kunnaskallinformationdennaför hurbör sättet anpassasDäremot

såvälgällerDetomständigheter.speciellaandraochanställningenstill art
föreslagitdärförVi harintemrekryteringar.vidnyanställningarvid som

närvarandeförledigkungörandeförsättetreglernasärskildade somatt om
upphävas.skallfinns i AF

i dagspressen,annonseringinformationregel börSom ges genom
förfrågadockfårmassmedia. Deteller andrafacktidskrifter re-vara en

informeraskall atthursjälv avgöramyndighetspektive enomatt man
anslagocksåkaninformation t.ex.ledig. Dennaanställning är genomges

bedömsfalletenskildai detdetanslagstavla,myndighetens sompå om
lämnasinformationen ettviktiga ärändamålsenligt. Det attattmest

iundviksåtgärderineffektivaonödiga ochkostsamma,sådant sätt att
försökerändamålsenliga sättetdetmyndigheten påsamband med mestatt

harDetanställningen. sagtsaktuellaför denlämpadebäst omfå den som
förhinderinte någotnaturligtvis attinnebörd utgörparagrafens en

förberedandeiaktivt, ettattdärutöver t.ex.myndighet genomagerar mera
tillsökandelämpligaframfåförkonsultanlitaförfarande att an-en

ställningen.

huvudregelnfrånUndantag

bemyndigatsregeringen attharstycket LOAförstakap. 4 §Enligt 4
anställningledigkungöraunderlåtafarnär att sombestämma enman

regeringen.myndighet äntillsätts annanav en
föreskriviti § AFregeringen 9 attbemyndigande harstöd dettaMed av

skälsärskildafinnsdettjänsterskeinte behöverledigkungörande somav
ärtjänstergällerledigkungörande. Detsammatillsätta somutanatt

intressean-reglernaomfattasellerpersonliga tjänsterinrättade omavsom
i bl.a.vidareregeringenbemyndigande harMed stödnonsering. sammaav
verkettjänsterföreskrivitaffársverksinstruktionema attflestade som

ändåkungörelseansökan. Omtillledigakungörasbehöverintetillsätter
36 §bl.a.Seskall göras.hur dettabeslutasjälvafår verkensker

förord-och 30 §Postverketförinstruktionmedl98879förordningen
järnvägar.instruktion för Statensmed1988626ningen
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Den ordningen bör också tillämpas i fortsättningen. Det innebär att
myndigheterna också framledes med sin kunskap verksamhetens kravom
och rekryteringsläget i utsträckning fårstor själva avgöra när ledig-ett
kungörande inte är nödvändigt och därför kan frånavstå informeraattman

ledig anställning. Som nämnts i avsnittom 6.3.2 fåren enligt de nu
gällande reglerna myndigheterna redan i dag själva avgöra när de av
särskilda skäl kan underlåta ledigkungörande. Vi har sålunda inte efter-
strävat någon ändring i sak i förhållande till vad gäller.som

Särskilda skäl för underlåta informeraatt ledigt arbeteatt kanettom
föreligga bl.a. i de fall farms uppräknadeanses i den tidigaresom

undantagskatalogen i 9 § AF i dess äldre lydelse omtryckt 1984127,
såsom beträffande arvodestjänster, vid företrädesrätt till återanställning,
kortvariga anställningar, vikariat, omplaceringssituationer och anställningar

tillsätts med arbetshandikappade.som
Andra fall kan tänkas sådana där omorganiserad ellervara en en ny

myndighet bedömer det ändamålsenligt anställa någon varitatt anställdsom
i den tidigare organisationen eller i myndighet med likartade uppgifteren
uppgifter inom område.samma

Detsamma bör gälla i fråga anställningar omfattas detom som av
nuvarande med intresseannonseringsystemet se 9 § tredje stycket jämfört
med 13 § AF eller är inrättade personliga tjänster 9se § andrasom som
stycket AF.

Den föreslagna bestämmelsen ocksåär tillämplig vikariatanställninpå gar
och täcker den nuvarande regleringen i kap.4 5 § LOA ledigkungör-om
ande vikariat.av

Myndigheterna bestämmer själva inom vilken tid ansökan skallen
göras. Det ligger i sakens såsom det i dagnatur uttryckligenatt, isägs 4
kap. 4 § andra stycket LOA, anställning regel tillsätts meden som en

sökt denna inom den föreskrivna tiden. Något hindrarperson som attsom
myndigheten anställer någon kommit med sin ansökan försom sent
finns dock inte. En uttrycklig föreskrift detta har inte längreom ansetts
behövlig.

Bedömningsgrunder vid anställning

4 §

Den föreslagna bestämmelsen är i sak oförändrad i förhållande till den
nuvarande bestämmelsen i 4 kap. 3 § frågaLOA. I den närmareom
innebörden bestämmelsen hänvisas därför till vår redogörelse förav
gällande rätt i avsnitt 6.5.2.m.m.

Paragrafen täcker upplysningsvis vad följerredan kap.11 9 §som av
RF i fråga sakliga grunder vid tillsättning statlig tjänst och reglerarom av
därutöver i sak frågan på sätt även för arbetstagare hos desamma
allmänna försäkringskassoma.

Bemyndigandet i nuvarande kap.4 3 sista§ stycket för regeringen att
meddela närmare föreskrifter saknar självständig betydelse se avsnitt
9.1.1 och har därför inte förts över till den bestämmelsen.nya
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behörighetsvillkorSvenskt medborgarskap som

6 §§5 och

denförhållande tillioförändradei sakföreslagnabestämmelsema ärDe
bestämmelsernasBeträffandei kap. 2 § LOA.nuvarande regleringen 4

gällande rättredogörelse fördärför till vårhänvisasinnebördnärmare
i avsnitt 6.5.2.m.m.

stycket,förstanuvarande kap. 2 §upplysningen i 4uttryckligaDen
finnsmedborgarskapsvensktreglerdeförsta meningen, LOA somomom

tillinte förts överdärföronödig och harlag hari RF eller ansettsannan
ungefärdock indirekt sägaskanförslag till 5 §lagen.den Vårt genya

sistai kap. 2 §författningar 4till andraHänvisningenupplysning.samma
inte heller förts överdärföroch harsjälvständig betydelsestycket saknar

avsnittlagen. vidare 9.1.1.till den Senya
kap. §till 2 3andra stycket knyter närmastförslag till 6 §Vårt an

regeringensföreskrivsbestämmelsenmeningen I denandra LOA. att
särskilda fall enligt LOAiföreskrifter och beslutmeddelabefogenhet att

myndighetriksdagen ellerriksdagsanställdafrågaiutövas somavom
bestämmelsedennaförslag till LOAbestämmer. Iriksdagen vårt synesnya

bemyndi-fåttregeringen hargiltighet för de befogenheterenbart få som
istycket, dvs.förstaföreslagna 6 §andra stycket i dengande för enligt

fall kravi särskildaoch beslutföreskrifterfråga meddelande omavom
paragrafen. Vidarei dendärför beaktatsharsvenskt medborgarskap. Detta

befogenheterregeringensparagrafenuttryckligen i denbör attnyaanges
ochhos kyrkomötetheller gäller arbetstagarei det aktuella hänseendet inte

kyrkomötetbefogenheter utövasbör dessadess myndigheter. I stället av
lbestämmer.kyrkomötetunder kyrkomöteteller den myndighet som

begränsadmycketstycket fåandratorde dock innehållet i 6 §praktiken en
dennafaktiskt habörKyrkomötetbetydelse för nämnda rentorgan.nu

uttryckligen iinte hardettakompetens redan i dag, även angettsom
nuvarande LOA.

Bisysslor

§7

nuvarandemed deni sakföreslagna bestämmelsen överensstämmerDen
bestämmelsens närmareupplysningarregeln i kap. § LOA. För6 1 om

igällandeför rättinnebörd hänvisar vi därför till redogörelsen m.m.
avsnitt 6.5.3.

förbudetföreskriftermeningen i kap. närmareSista 6 §l att omom
och i övrigtvissa fall i lagbisysslor meddelas förförtroendeskadligamot

tagitsdärför intebetydelse i sak och harregeringen, saknar självständigav
paragraf. vidare avsnitt 9.1.1.med i förslag tillvärt ny
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Disciplinansvar

Ijänsteförseelse

8§

Paragrafen har sin motsvarighet i sak i kap. §10 1 LOA. Första stycket
har dock ändrats. framgåttSom den allmänna motiveringen, avsnittav
6.5.5.1, skall det vid avgörandet förseelse skall ringaav om en anses som

hänsyn till samtliga omständigheter i ärendet, inte endast till felet.tas
Omständigheter därvid kan få betydelse förutomär felet bl.a.som

graden oaktsamhet. Ett fel begånget ringa oaktsamhet bör såledesav av
normalt inte föranleda disciplinpåföljd.

Disciplinpáföljder

9 §

Paragrafen i sak kap. i10 2 § LOA. Bemyndigandet imotsvaras av
nuvarande 10 kap. andra stycket2 § andra meningen LOA för regeringen

meddela föreskrifter storleken löneavdrag saknar självständigatt om av
betydelse och har därför inte förts till denöver lagen, vidare avsnittnya se
9.1.1.

Löneavdrag får för högst trettiogöras dagar. Därav får följa attanses
det lägsta antalet dagar löneavdrag får göras för är dag. Dettasom en
behöver emellertid inte uttryckligen i lagtexten, därför ändratsanges som
i detta avseende.

10§

ÄndringamaParagrafen i sak kap.10 3 § i LOA. imotsvaras av
paragrafen är således redaktionell art.av

framgåttSom specialmotiveringen till har bemyndigandet i9 § 10av
kap. andra2 § stycket andra meningen regeringenLOA för meddelaatt
föreskrifter löneavdragets storlek inte förts till denöver lagen.om nya
Regeringen kan meddela sådana föreskrifter direkt med stöd den s.k.av
restkompetensen se 9.1.1. I förevarande paragraf har följaktligen inte
tagit in den tidigare hänvisningen till föreskrifter meddelade regeringen.av
Paragrafen likväl fortsättningsvisäven kollektivavtalspartema möjlig-ger
het komma överens avvikande bestämmelser när det gäller storlekenatt om

löneavdrag.av
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underrättelse till arbetstagaren och arbetstagarens fåSkriftlig rätt att
kompletteradutredningen

§§1211 och

förslag motsvarighet tillföljd övriga kan kap. ochTill våra 14 1enav
disciplinansvar.bara ärenden Mot den bakgrunden har5 §§ LOA omavse

ändring i inte Preskrip-paragrafema redigerats Någon sak är avsedd.om.
alltså fortsättningentionstiden för tjänsteförseelse år även i två år.

tillämplig i ärenden disciplinansvar.Förvaltningslagen år I 17 § FLom
myndigheternas kommunikationsplikt. Enligt förstafinns regler 17 §om

får ärende inte denstycket första meningen FL avgöras ärett utan att som
uppgift tillförts ärendethar underrättats någonpart om en som genom

själv och tillfälle beretts honom sig den.honom överän att yttraannan
kommunikationsplikt består alltså led dels skallMyndigheternas tvåav

utredningsmaterialet, få tillfälleunderrättas dels skall hanparten attom
Huvudregeln i första hand sikte skriftligsig det. påöver taryttra
muntlig kommunikation möjlig framgår ocksåkommunikation. ärAtt av

17 § FL.
framgår myndigheternas kommunikations-förslag till §vårt 11Av att

plikt i ärenden disciplinansvar i fortsättningen skall fullgörasävenom
inledasskriftligen. Disciplinförfarandet skall alltså i fortsättningenäven

med myndigheten skriftligen eller bereder arbetstagarenatt anmanar
tillfälle sig vad anförs honom.över motatt yttra som

vilketEnligt andra stycket FL bestämmer myndigheten på17 § sätt
underrättelse skall ske, muntligen, vanligt brev, delgivninggenom genom

förslag till framgår myndigheteneller § skallpâ sätt. Av vårt 11annat att
delge arbetstagaren underrättelsen enligt delgivningslagens bestämmelser.

får muntligt yttrande följerarbetstagaren lämna 14 § FL.Att ett av
Bestämmelsen i förslag till kap.vårt 12 § 14 § andralmotsvaras av

stycket i bestämmelsen behövs fortfarande i klarhetens intresse,LOA. Den
fåeftersom det inte tydligt framgår arbetstagaren har rättFL att att ut-av

redningen kompletterad.
upplysningen i ochnuvarande 14 kap. 5 § LOA även JO JKDen att

med preskriptionsavbrytande verkan kan arbetstagare att yttraanmana en
sig har vi onödig upplysning i denna lag. Upplysningen haransett vara en
därför inte förts till den lagen.över nya

förfarandeHinder disciplinärtmot

13 §

stycket i sak kap. iFörsta 14 3 § LOA.motsvarar
framgått avsnittBestämmelsen i andra stycket är och harny som av

Disciplinärt förfarande enligt6.5.5.2 tillkommit i förtydligande syfte.
lagen får alltså det redan tidigare inletts, fortsättas barainledas eller, om

framvid den straffrättsliga prövningen kommitåklagare eller domstolom
till det hänt inte utgjort brott.någotatt som
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14 §

Paragrafen saki kap.14 4 i LOA.§motsvaras av

Skadestånd

§15

tillParagrafen i sak kap. har med hänsyn16 7 § i LOAmotsvarar men
övriga förslag begränsats till bara ärenden disciplinan-våra att avse om

svar.
paragrafen omnämnda föreskrifter beslutande ochI om organ om-

röstning har tagits in i Tidigare återfanns de iAF. LOA.nya

Verkställighet beslutav

16 §

Paragrafen har sin motsvarighet i sak 17 kap. § LOA. har justerats1 Den
förändringar i dei förhållande till föreslagna materiella reglerna.våra

Undantag för arbetstagarevissa

§17

iParagrafen i sak kap. § LOA.10 4motsvaras av

Åtalsamnälan

18 §

anmälasParagrafen skall tillarbetstagare åtal. Dennär motsvarasanger en
Ändringarna innebär,delvis kap. framgått de12 § LOA.lav som av

allmänna övervägandena i anmälaavsnitt skyldigheten6.5.6, attatt
arbetstagare till åtal har begränsats.

anmälningsskyldigheten enligt således brottet iFör krävspunkten 2 att
det enskilda fallet kan föranleda påföljd än böter.antas annan

finnsdet anledning talan enskilt anspråk kommerAtt anta att attom
föras innebär inte längre skyldighet anmäla det misstänkta brottetnågon att

bedömningtill åtal. Omständigheten bör emellertid vid deninvägas som
i varje enskilt fall. kan betydelsemåste göras En faktorannan som vara av

samhällsuppgifterför denna bedömning brottet riktatär är demotom som
myndigheten för. förhållandet myndighet inte skyldigDet ärattsvarar en

misstänkt till innebär naturligtvis inte den skulleanmäla brott åtalatt ett att
förhindrad det den påkallat.göra det äratt attvara om anser

kap. fjärde stycket följer för tjänstefel inte20 § BrBAv 1 att ansvar
inträder gämingen också år belagd med straff enligt någonom annan
bestämmelse. Om allmänt brott innefattar brottet tjänstefel kan dennaett



296 SOU 199260

bestämmelse alltså leda till någon anmälningsskyldighet enligt LOA inteatt
föreligger. blir falletDet det allmänna brottet bötesbrott.är ettom
Eftersom skälig misstanke brottet tjänstefel enligt lagtexten alltid skallom
anmälas till åtal är det emellertid självklart åtalsanmälan skall ske ocksåatt
i situation den beskrivna.en som

Arbetskonflikter

19 25 §§-

Eftersom bestämmelserna är i sak oförändrade i förhållande till den
nuvarande regleringen i kap.3 LOA, hänvisas till redogörelsevår för
gällande irätt avsnitt 6.5.1, såvitt gäller bestämmelsernas närmarem.m.
innebörd.

De föreslagna 19 25 §§ alltså de nuvarande bestämmel-motsvaras av-
i kap.3 1 6 §§ LOA. Skadeståndsreglema i för6 § harserna att-

förbättra läsbarheten delats på paragrafer,två och 2524 §§.upp nya
I i19 § sak överensstämmer med 3 kap. har1 § LOA ordetsom

oundgängligen inte tagits imed den Arbetsdomstolen hartexten.nya
nämligen i dom AD 1986 uttalat ordetlll oundgängligen iatten nr
kombination med ordet nödvändighet får betraktas förstärkningsordettsom

självständig betydelse, eftersom arbete inteutan kan ellerett vara mer
mindre nödvändigt.

Försättande i disponibilitet

26 §

Paragrafen i sak 7 kap. 7 § LOA. Regeln har behandlatsmotsvaras iav
avsnitt 6.3.4.

För de arbetstagare omfattas den särskilda fullmaktsanställnings-som av
lagen vi föreslår kommer motsvarande regel också gälla seattsom en
vidare avsnitt 6.5.4.

27§

framgåttSom avsnitt 6.3.4 torde redan gälla beslut för-attav nu om
sättande i disponibilitet träder i kraft omedelbart. Detta har tidigare inte
framgått direkt lagtexten. Vi föreslår för tydlighetens skull attav en
uttrycklig regel införs. Vår bedömning är detta inte innebär någonatt
förändring i förhållande till vad gäller.som nu

Statens ansvarsnämnd

28 §

Paragrafen närmast 15 kap. 4 § LOA. Skälen för de föreslagnamotsvarar
ändringarna har redovisats i den allmänna motiveringen, avsnitt 6.4.4.2.
Bemyndigandet i 15 kap. tredje4 § stycket nuvarande förLOA regeringen
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meddela närmare föreskrifteratt nämndens sammansättning ochom
verksamhet har inte förts tillöver den lagen, vidare avsnitt 9.nya se

I första stycket dels vilka frågor skall prövas nämnden,anges som av
dels vilka arbetstagare omfattas nämndens behörighet fattaattsom av
beslut. Av uppräkningen framgår nämnden också äger beslutarättatt att

uppsägning arbetstagare grunden för uppsägningen utgörsom av om av
omständigheter är hänñrliga till arbetstagaren personligen. Upp-som
sågning på grund arbetsbrist faller självklart utanför nämndensav
behörighet. Med förslagvårt i Övrigt finns det inte längre några särskilda
regler avstängning i lagen. Bestämmelser avstängning finnsom om
emellertid i LAS. Den har besluta uppsägning eller avskedandeattsom om
har därmed också ställning till frågan avstängning.att ta Nämndenom

därföräger rätt besluta avstängning enligt LAS i deatt ärendenom som
handläggs nämnden.av

I 15 kap. första4 § stycket LOA i punkter vilka arbetstagaretreanges
omfattas nämndens behörighet fatta beslut. Av skälsom attav som

framgår den allmänna motiveringen har personkretsen begränsats tillav att
arbetstagare anställs beslut regeringen elleravse som genom av som

regeringen bestämmer. Förslaget innebär i flertaletstortannars sett att
byråchefer och arbetstagare med motsvarande ställning inte längre omfattas

nämndens behörighet. Beslut uppsägning sådan arbets-t.ex.av om av en
är anställd tills vidaretagare skall i stället fattas anställnings-som av

myndigheten. Huvudregeln blir därmed den har anställt arbets-att som en
också har besluta i frågantagare anställningen skallatt upphöra.om

I lagtexten används uttrycket anställs beslut regeringen.genom av
Därmed står det klart det är förhållandena vid nämndens prövningatt som
är avgörande för nämnden är behörig fatta beslut eller inte.att Avom
myndigheternas instruktioner framgår vilka arbetstagare anställssom

beslut regeringen. Det är således inte tillräckligt arbets-genom av att
enligt den äldre ordningentagaren har tillsatts regeringen. För hansattav

sak skall handläggas nämnden krävs han har sådan anställningattav en
det vid prövningstillfállet ankommer på regeringen fatta beslutsom att om.

När det gäller arbetstagare fullmaktmed framgår det andra stycketav
det finns särskilda bestämmelseratt fullmaktsanställningslageni hand-om

läggningen ärenden avskedande fullmaktshavare. Nämndensav om av
behörighet fatta beslut avskedandeatt således i den lagen.om anges
Förevarande bestämmelse endast nämnden rätt besluta i frågorattger om
disciplinansvar och åtalsanmälan för fullmaktshavare.

Tredje stycket i sak 15 kap. 4 § andra stycketmotsvarar LOA.

29§

I paragrafen har tagits in de tidsfrister tidigare återfanns i kap. 511 §som
LOA. Samma tidsfrist föreslås gälla i uppsägnings- och avskedandeärende-
na.

andraAv meningen jämfört med första meningen framgår JO och JKatt
i fortsättningen även kan begära beslut uppsägning. Denna fråga harom
behandlats i den allmänna motiveringen, avsnitt 6.4.4.2.
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Rättegång m.m.

målHandläggningen av

30 §

skalldenna lagåtgärd enligtellerbesluttalanhurparagrafenI motanges
Ideni LOA.med 16 kap. 1 §i sakinnehåll överensstämmerväckas. Dess

angående till-målhandläggningenbestämmelsen sägsnuvarande att avom
föreskrivs i lagenLOAnuvarandedvs.denna laglämpningen av

ochbestämmelsedennaarbetstvister.i Avrättegången1974371 avom -
följer deöverklagainskränkning i rätten att1987439 attlagen om -
arbetstagarefår överklagas. Eninteåtgärdernaellerifrågavarande besluten
får i ställetåtgärdsådanbeslut ellersådantmedmissnöjdär ett ensom

irättegångenfinns i lagenbestämmelserdeenligtväcka talan omsom
organisationhansarbetsdomstolenallmänhet vididvs.arbetstvister, av
eller hanhonomföreträdainte villorganisationentingsrätteller vid omom
motsvarighetsinspråkligt tillharBestämmelsenoorganiserad. anpassatsär

LAS.meningenstycket, förstaförstai 43 §

väckasfall måstetalanvilken i vissaTid inom

33 §§31 -

framgåri§ LOA,16 kap. 2 attdelvis31Av motsvaras enavsom
myndighetstalanväckaför arbetstagares rättgäller motfyraveckorsfrist att

disciplinansvar.beslut om
LOA.i kap. 3 §16motsvarighet närmastsin§ har32

talan ävenväckabehörighetskalloch JKföreslagit JO attVi har att ges
I dennaavsnitt 6.4.4.2.fall,i vissaavskedandeuppsägning och seom

beslutändringtalantalan ellersådan ettparagraf omatt avomanges
med-beslutetfrån detfyra veckorinomskall väckas attdisciplinansvar

delades.
till demeningen LOAförstahänvisningen 16 kap. 3 §nuvarandeDen

för ochJOförfattningar rätti andrafinnsbestämmelsersärskilda omsom
onödigvibeslut, harsådantändring i ansettbegäraJK ett enatt vara

till denöverfört dennaintedärförlag och hari dennaupplysning nya
avsnitt 9.1.paragrafen. vidareSe

25 väckaseller §skadestånd enligt 24 senasttalanskallEnligt 33 § om
bestämmelseavslutats. Dennaharstridsåtgärdenefter detmånader atttre

nuvarande LOA.stycket iförsta5 §16 kap.motsvaras av
i frågalag dvs. änenligt dennaåtgärderellerandra beslutBeträffande

paragrafförevarandeenligtskadeståndochenligt 31 §disciplinansvarom
frist förinte någondäremotnuvarande LOAenligtliksomgäller --

talan.väckarättarbetstagarens att
tillär rätteni 33 §§,31den tidinominte väckstalanOm angessom -

nuvarande§föreskrivs i 16 kap. 6vadförlorad. Dettalan motsvarar som
uttrycklig be-nödvändigt hadetintedock attVi har ansettLOA. en

det i sakensliggermeningEnligt vår natur attdetta.stämmelse omom -
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det inte föreskrivs något i särskild bestämmelse talerättenannat en -
förloras talan inte inomväcks den föreskrivna tiden jfr lagrådetsom
uttalande i 199192139 68prop. s.

Inskränkningar i lagens tillämpningsområde

Statsráden, JO, JK, justitieráden, regeringsráden biskopar ochsamt
präster

34§

stycketFörsta i paragrafen närmast den nuvarande be-motsvaras av
stämmelsen i kap.l 2 § LOA. Enligt de nuvarande reglerna i LOA gäller
dock den lagen, med undantag för kap., för kommunalt4 17 anställda-

förevarandepräster. I paragraf har prästerna generellt undantagits från den
lagens tillämpningsområde, eftersom motsvarande frågor för deras delnya

fr.0.m. den januari i1 1993 stället kommer regleras i denatt nya
kyrkolagen 1992300. Detsamma gäller i fråga biskopama. I övrigtom
hänvisas till allmänmotiveringen i avsnitt 6.2.

Paragrafens andra stycke lagens tillämpning justitierådpå ochom
regeringsråd närmast nuvarande kap. första1 3 § stycketmotsvararas av
LOA, med beaktande de begränsningar följer i de materiellaav som
reglerna förslag.våra enlighetI med förslagvårt i avsnitt 6.2 skallgenom
lagen tillämpas i utsträckning även på JK justitierådens ochsamtsamma
regeringsrådens ersättare.

Lokalanställda vid utlandsmyndigheter

35 §

Paragrafen i sak kap. 4§1 LOA. i övrigtSe allmän-motsvaras av
motiveringen i avsnitt 6.2.

Arbetstagare med anvisade arbeten

36 §

Paragrafen i sak närmast kap. 6 § LOA. i övrigtmotsvaras 1 Seav
allmänmotiveringen i avsnitt 6.2.

författningarsAndra tillämpning

37 §

De följande bestämmelserna innehåller vissa undantag från densom
allmänna arbetsrättsliga lagstiftningen speciellaär för anställningar som
omfattas LOA. Vi har därför undantagen skall återges i dennaansett attav
lag och inte i LAS och MBL.
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i sak kap. 5 första stycket i nuvarandeFörsta stycket 2 §motsvaras av
tillämpas i anställ-bestämmelsen framgår 2 § MBL inte skallLOA. Av att

omfattas den paragrafen undantasningsförhållande den lagen. Iav nyasom
ideell eller har opinionsbildandeverksamhet, är natur somsom av

såvitt verksamhetens måländamål, från tillämpningsområde,MBLs avser
inriktning.och

197576105 bil. 150I förarbetena till LOA prop. 2 sägs atts.
arbetstagarinflytandetmotiveras medundantaget i 2 § MBL att armars

gällerskulle komma i kollision med andra demokratiska intressen. När det
politiskaoffentliga sektorn, kräver enligt förslaget hänsynen till denden

uppgift tjänademokratin och till den offentliga verksamhetens att sam-
överväganden i fråga arbetstagarnas inflytande.hällsintresset särskilda om

åtminstone delvis, opinionsbildandeEftersom verksamhet, ärstatens av
uppkomma i fråga tillämpningskulle tveksamhet kunna MBLsnatur, om

därför lämpligt denområde i vissa fall. Det harpå ansetts attstatens
inte tillämpas inom den offentligaangivna bestämmelsen i 2 § MBL

föreskrifterna tystnads-sektorn. bestämmelsen framgår vidareAv att om
i och inte skallplikt och förhandling tystnadsplikt 21 22 §§ MBLom m.m.

omfattas Bestämmelserna igälla i fråga arbetstagare LOA.om som av
får betraktas undantag från tryckfrihetsförordningen ochMBL som

möjlighet till avtalslös-sekretesslagen de1980 100 öppnaratt engenom
lämpligt inom den offentliganingar i dessa frågor. har inteDetta ansetts

därför gjorts för och MBL.sektorn och har undantag 21 22 §§ett
i kap. 5 andra stycket iAndra stycket sak närmast 2 §motsvaras av

föreskriver bestämmelserna i MBLnuvarande LOA, ll 14 §§attsom -
förhandlingsskyldighet inte skall tillämpas i fråga vissa beslut enligtom om

har inte lämpligt ifrågavarande beslut skall kunna bliLOA. Det ansetts att
begränsningföremål för förhandlingar. Vi föreslår den förhand-att av

gälla inför beslut försättande ilingsskyldigheten redan tordesom omnu
disponibilitet utläsas lagtexten jfr avsnittdirekt skall kunna 6.3.4.ur

sikte beslut i frågaBestämmelsen i förslag därutöver bara påvårttar
disciplinansvar åtalsanmälan.ochom

Tredje stycket i sak kap. i nuvarande har2 6 § LOAmotsvaras av men
enligt föreslagnatill det förändrade tillämpningsområdet den 1anpassats

bestämmelsen i stycke lagstöd för från avvikandeGenom detta LASges
bestämmelser i förordning, i tidsbegränsningsförordningen 1991t.ex

legitimerar vanliga förordningar området,1750. Bestämmelsen även på
förordningar meddelats med stöd lag.dvs. inte bara har Den gårsom av

längre första stycketalltså än 2 § LAS.
i sista meningen i nuvarande 2 kap. 6 § LOA till-Det sägs omsom

riksdagsanställda framgår i den lagen och harlämpningen på §1av nya
därför inte tagits med i stycke.detta

Övergångsbestämmelser

juliföreslås träda i kraft denLagen 1 1993.
upphävs den nuvarande regleringen i LOA.2. Genom lagen
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3. Denna punkt punkt 4 Övergångsbestämmelsemamotsvaras till LOA.av
Punkten4. punkt 8 övergångsbestämmelsema till LOA.motsvarar

5. Se allmänmotiveringen till avsnitt 6.4.1.
6. Denna punkt punkt 6 övergångsbestämmelsema tillmotsvaras LOA.av
Det finns fortfarande föreskrifter meddelade i antal frågor kan bliett som
föremål ñr avtal och det kan också tillkomma föreskrifter i vissa gräns-
frågor till det avtalsbara området. Utlandsreseförordningen 1991 1754 är

exempel på ämne får avtalsreglerasett därett kollektivavtal ännusom men
inte har träffats. En övergångsbestämmelse regeringen eller densom ger
myndighet regeringen bestämmer rätt tills vidare meddela sådanaattsom
föreskrifter bör därför finnas med i den lagen.nya
7. Denna övergångsbestämmelse punkt 7 Övergångsbe-motsvaras av
stämmelsema till LOA. Hår regleras förhållandet mellan kollektivav-
talsbestämmelser föreskifteroch inom regeringens kompetensområde såvitt

avtalsbara frågor. fråganOm regleras i kollektivavtal, upphöravser
föreskriften gälla.att

Vi har det rimligt låta den principenansett gälla hand-att att om
läggningen ärende har påbörjats eller ärendet grundasett påav om en
omständighet inträffat före lagens ikraftträdande skall äldre be-som
stämmelser, dvs. nuvarande LOA och tillämpas.AF,
9. framgårSom avsnitt 6.3.3.5 föreslår vi dagens föratt systemav
förflyttning arbetstagare inom försvarsmakten övergângsvis skallav
behållas i avvaktan på försvarsmyndighet för alla anställda inomen ny
förvarsmakten. Den föreslagna övergångsbestämmelsen 7 kap.motsvarar
8 § LOA i tillämpliga delar.

Till övergångsbestämmelsen anknyter övergångsbestämmelse till vårten
förslag till AF. Första stycket i denna 34 § AF, och andramotsvararny
stycket 15 kap. 2 § LOA.motsvarar

9.2 Förslaget till lag fullmaktsanställningom

Lagens tillämpningsområde

1 §

förslagAv vårt till LOA framgår bl.a. den lagen skall gälla förattny
arbetstagare är anställda hos statliga myndigheter. Bestämmelserna isom

LOA gäller självfallet föräven dem är anställda med fullmakt.nya som
Förutom LOA gäller MBL och formellt föräven LAS fullmaktsanställ-

da. På grund reglerna i och3 14 är giltighetLAS mycket starkt be-av
grånsad. På grund regeln i 13 § är även MBLs giltighet begränsad.av

Den föreslagna lagen med särskilda bestämmelser fullmakts-av oss om
anställning är speciallagstiftningi förhållande till LOA. Det innebären nya

reglerna i denna lag skall tillämpas i ställetatt för reglerna i LOA,nya om
sak regleras i båda lagarna.samma

Denna lag skall enligt förslaget tillämplig på fullmaktsanställda hosvara
de statliga myndigheterna. Vad med de statliga myndigheternasom menas
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framgår specialmotiveringen till förslagvårt till LOA. Fullmaktsan-av ny
stållningslagen frånblir till skillnad inte tillämplig demLOA på somnya
är anställda hos riksdagen, kyrkomötet eller försäkringskassoma. Enligt
vad vi har inhämtat finns det inte heller fullmaktsanstållda hosnågra
riksdagen eller försäkringskassorna.

framgår avsnitt 6.5.4 har vi fria förändringarSom göraansett attav oss
i handlåggningsreglema. det däremot gäller de materiella reglerna,När gör
vi enbart språkliga eller i övrigt marginella förändringar.

arbetstagare fullmakt för vilkaDe är anställda med och kyrkolagensom
gäller omfattas inte fullmaktsanstâllningslagen jfr avsnittåter 6.5 .4.av

2§

Paragrafen kap.4 6 § LOA.motsvarar
Enligt första stycket skall ordinarie alltid anställasdomare meden

fullmakt. framgår avsnitt valet anstâllningsfonnSom 6.5.4 år avgör-av av
ande för reglerna ordinarie domare i kap. 5 RF skallll §om om
tillämpas. Liksom tidigare det i lagen det regeringenärattanges som

vilka domareavgör skall anställas ordinarie.som som
Regeringen skall enligt andra stycket bestämma i övrigt skallvem som

anställas med fullmakt. Självfallet gäller det enbart såvitt gäller arbets-
hos myndigheterna under regeringen. tydlighetensFör skull hartagare

detta i lagtexten.angetts
Vi har i avsnitt 6.5.4 redogjort för vilka i framtiden börvår påsyn som

anställas med fullmakt. i fastslålag vilka de ordinarieAtt utöver-
domarna bör anställas med fullmakt finner vi emellertid mindresom-
ändamålsenligt. Redan idag faller frågadenna under regeringens be-
ståmmanderätt, och vi har inte funnit skäl för frågan i stället börnågot att
lagregleras.

Anställningens upphörande

3 §

föreslagnaDen paragrafen har motsvarighet i 7 kap. Vi harl § LOA.en
redogjort för innebörden denna regel i avsnitt 6.3.3.1.av

Som framgår avsnitt 6.5.4 går förslag allavårt på samlaut attav spe-
cialregler fullmaktsanställning i lag. regeln i följerAv 3 § attom en
arbetstagare anställda med fullmaktär får skiljas från anställningensom
endast med stöd inågon regel fullmaktsanställningslagen.av

Med skiljande från anställningen liksom enbart tvångsvisaavses n.
förfaranden. Fullmaktsanställda får sålunda skiljas från anställningen på
grund ålder eller sjukdom eller 5 avskedande förflyttning4 §, 6 §,av

eller försättande7 § i disponibilitet 8 §.
Genom stadgandet i arbetstagare får3 § skiljas från anställningenatt

endast med fullmaktsanställningslagenstöd utesluts till-39 § LAS kanatt
lämpas fullmaktsanställningarpå jfr avsnitt 6.4.4.2.

I 13 kap. 5 § LOA erinras arbetstagare kan skyldigatt attom en vara
frånträda tjänsten han får förvaltare enligt föräldrabalken eller försättsom
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konkurs. innebär ingeti Detta skiljande från anställningen, varför en
reglering eller hänvisning till sådana bestämmelser inte iär nödvändig
denna lag.

Avgångsskyldighet på grund ålderav

4 §

föreslagnaDen paragrafen har sin motsvarighet i 7 kap. 3 § LOA.
framgårSom avsnitt 6.3.3.3 vi regeln i 33 § LAS i principattav anser

tillfyllest förär de arbetstagare omfattas grundLOA. På densom av av
lagstiftningsteknik vi har valt med regleringen i 3 § fullmakts-måstesom
anställningslagen innehålla antingen regel direkt stadgaren som av-
gângsskyldighet för fullmaktsanstållda eller regel hänvisar till 33 §en som
LAS.

Ordalydelsen i regeln ordinarie domare i kap. 5 talar förll § RFom
regel direkt stadgar avgångsskyldighet, särskilt bakgrundmoten som av

ordinarie domare skall ha begära domstolsprövningrättatt att etten av
beslut avgångsskyldighet. Vidare har regeringen förordningom genom en

möjlighet för ordinarie domare kvarstå i anställning efterattom pen-
sionsåldem, föreskrivitDVF S 199126, 72, ordinarie domare harA rättatt

kvarstå i anställningen två år efter det pensionsåldem enligtatt att
pensionsavtalet har uppnåtts. Mot denna bakgrund föreslår vi att en
särskild regel avgångsskyldighet grund ålder för full-på införsom av
maktshavama.

Eftersom pensionsåldem för ordinarie domare dels i kollek-anges
tivavtal, dels i förordning, har lagtexten kompletterats med hänvisningen

till förordningsreglering.även
kap.I 7 3 § LOA föreskrivs avgångsskyldighet vid ålder isom anges

avtal statlig pension eller avtal. Med avtalannatannatom avses
kollektivavtal pension för försäkringskasseanställda 197576 105prop.om
bil. 254. Enligt vad vi har inhämtat2 finns det inga arbetstagares. som
är anställda med fullmakt hos de allmänna försäkringskassoma. Vi föreslår
därför inte hänvisningen till annat avtal med i den lagen.att tas nya

Avtal statlig pension har alltsedan infördesregeln med 1965 årsom
statstjänstemannalag varit kollektivavtal. förutsattesDetta också, även om
det inte uttalades, då regeln utarbetades jfr ff.196560 202t.ex. prop. s.
Vi föreslår därför det uttryckligen skall i lagensägas pensionsåldematt att
skall framgå kollektivavtal.av

Avgángssbzldighet grund sjukdompå av

5 §

stycketFörsta kap.7 4 § LOA.motsvarar
Vi föreslår i avsnitt 6.3.5 den statliga arbetsmarknadens medatt system

tvångsvis läkarundersökning, avstängning och avgångsskyldighet grundpå
sjukdom skall slopas för statligt anställda arbetstagare i allmänhet. Närav
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det gäller fullmaktshavama föreslår vi dagens oförändrat skallatt system
föras över till den lagstiftningen.nya

Andra stycket kap.7 6 § LOA. Vi föreslår i avsnittmotsvarar 6.3.3.4
denna bestämmelse skall slopas för statligtatt anställda arbetstagare i

allmänhet.
förhållandeI till kap.7 4 LOA har§ vi gjort den justeringen det inteatt

längre år förutsättning för avgångsskyldighet Socialstyrelsen fattaratten
vissa beslut. framgårSom avsnitt 6.3.5 tillämpas det föreslagnaav

redan idag.systemet
arbetstagarenOm kan utföra andra arbetsuppgifter inom för sinramen

anställning, föreligger ingen avgångsskyldighet. Någon omplacering till
arbetsuppgifter utanför anställningen så arbetstagaren fåratt en ny
anställning kan inte genomföras fullmaktsanställds vilja. blirDetmot en
i fall frågaså förflyttning enligt 7 Ordet omplacering har därförom en
inte tagits med i förslag.vårt

Avskedande

6 §

Regeln ersätter reglerna avskedande i kap.11 LOA.om
Vi har i avsnitt 6.4.4 redogjort för vår avskedandenpå i statligasyn

anställningsförhållanden. framgårSom där föreslår vi reglernaatt om
avskedande i LOA ersätts reglerna avskedande i LAS.av om

Första stycket är utformat enligt mönster regelnsamma som om
uppsägning i 7 kap. första2 § stycket LOA. Hänvisningen till LAS
innebär ärende avskedande skall handläggasatt ett helt enligt de reglerom

finns i LAS, dvs. regler överläggning, frister, skadeståndsom om m.m.
I andra stycket RFs bestämmelser vilkaatt omständigheteranges om

får läggas till grund för skilja ordinarie domare från anställningenattsom
skall tillämpas. Som framgår avsnitt 6.4.4.2 vi avskedandeatt ettav anser

ordinarie domare får grundas direkt bestämmelsenpå i kap. 511 §av en
första stycket 1 RF. hänvisningenAv i första stycket följer avsked-att ett
ande ordinarie domare skall handläggas enligt avskedandereglemaav en
i LAS på sätt för övriga fullmaktsanställda. Självfallet finnssamma som
det även andra handläggningsregler skall följas, i FL. Skillnadent.ex.som
ligger i grunderna för avskedande ordinarie domareatt framgår direktav

RF.av

Förflyttning

7 §

Regeln har sin motsvarighet i kap.7 8 § LOA. förändringarDe harsom
gjorts i förhållande till 7 kap. 8 § LOA motiveras i avsnitt 6.3.3.5.

Förflyttningsinstitutet nämiare i avsnitt 6.3.1.presenteras
andraI stycket beslut förflyttning ordinarieatt ettanges om av en

domare skall ske med tillämpning regeringsformens bestämmelser llav
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kap. 5 § tredje stycket RF. Därvid skall handläggningsreglema i t.ex. nya
fullmaktsanställningsförordningen följas.

Försättande i disponibilitet

8 §

Paragrafen har motsvarighet i 7 kap. 7 § LOA. Eftersomen fullmakts-en
anställd får skiljas från anställningen endast med stöd föreskrifterna iav
denna lag, måste hänvisning till den materiella regelnen försättandeom
i disponibiliteti vårt förslag till LOA göras för fullmaktsanställdatt en
skall kunna försättas i disponibilitet.

Institutet försättande i disponibilitet beskrivs i avsnitt 6.3.4.

Avstängning

9 §

Paragrafen 13 kap.motsvarar 1 och 2 §§ LOA. En språklig omarbetning
har gjorts i syfte göra paragrafenatt lättläst. Inga ändringar i sak ärmer
avsedda.

Som framgår avsnitt 6.3.5 och 6.4.4.2 föreslår viav reglernaatt om
avstängning i LOA inte skall föras över till den LOA.nya

När det gäller avstängning på grund avskedande kanatt bli aktuellt,av
föreslår vi reglerna i kap.att 13 l § LOA för fullmaktshavamas del över-
förs ändring iutan sak. Anledningen är främst det i ll kap.att 5 § RF
stadgas ordinarie domareatt skall kunna påkallaen domstols prövning avbeslutett avstängning. Enligt vår meningom talar detta starkt för en
uttrycklig reglering möjligheterna till avstängning när detav gäller ordina-
rie domare och andra fullmaktsanställda. Vår ambition har också varit att
samla reglerna fullmaktshavamas anställningsskyddom i fullmaktsha-
varlagen. Till detta kommer det för deatt ordinarie domamas del, menäven för andra fullmaktsanställdas, typiskt är svårtsett genomföraatt
omplaceringar inom anställningens jfr AD 1989 52.ram nr

Reglerna i kap.13 1 § tredje stycket och 13 kap. 3 § LOA attom en
avstängning omedelbart skall hävas grunden ñr den upphör ochom att en
avstängning gäller längst till dess anställningen upphör föreslår vi inte
överförda till den lagen, eftersom de uttryck för självklarheter.nya Viger
gör bedömning när det gällersamma regeln i 14 kap. 8 § LOA attomfrågan avskedande skall prövasom beslutsnarast avstängningom om
meddelas.

Läkarundersökning

10 §

Paragrafen 13 kap.motsvarar 2§ andra stycket LOA. En språklig
omarbetning har gjorts i syfte göraatt paragrafen lättläst. Ingamer
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åläggasfår arbetstagareSjälvfalletavsedda. atti sakändringar är en
utredningtillräckligsaknasdetläkarundersökning baraundergå omom

uttryckligsjukdom. Entjänstdugligheten beror påbristandedenhuruvida
nödvändig.intedetta harregel ansettsom

medarbetsmarknadensstatliga6.3.5 deni avsnitt systemVi föreslår att
grundavgångsskyldighet påochavstängningläkarundersökning,tvångsvis
gällerdet däremotNärtill den LOA.förasinte skall översjukdom nyaav

skall föras överoförändratdagensföreslår vifullmaktshavama systematt
lagstiftningen.till den nya

tillämpningenföreskrifter förnärmarekap. 4 § LOA sägsI 13 att av
regeringen.meddelasavstängningläkarundersökning ochreglerna avom

sådanföreskrifter ävenmeddela sådanaregeringen kanEftersom utan en
avsnitt 9.1.2.inte jfrregel, behövs den

Handläggningen

§11

gällersåvittLOA,i kap. §motsvarighet 14 1Paragrafen har av-en
läkarundersökning.stängning och

motsvarandeeftersomhandläggning har slopats,muntligRegeln enom
i FL.redan finns 14 §regel

följerkommunikationspliktdenstycket framgårförstaAv att avsom
gällerskriftligen detnärskall fullgörasi fortsättningen17 § FL även

kanförsta stycketavstängning. Regeln iochläkarundersökningfrågor om
påbyggnad 17 § FL.påutgöraså sätt sägaspå en

Även ombud,elleranlita biträdefortsättningen får arbetstagareni t.ex.
läkarundersök-elleravstängningärendeñreträdare, ifacklig ett omen
kan begäraarbetstagareninnebär bl.a.andra stycket attning. Regeln i att

26198485 17ärendet lsig i prop.företrädare skall fåfacklig yttra s.en

12 §

haromarbetningspråkligEnkap. 10 § LOA.Paragrafen 14motsvarar
ändring i sak avsedd.ärgjorts. Ingen

13§

såvittstycket LOA,i kap. 5 andramotsvarighet §stycket har 2Första en
givetvisFörhandlingar kanläkarundersökning.avstängning ochavser

förhandlingsrätti § MBL10regelnden allmännamed stödbegäras omav
26jfr 1984851117 s.prop.

andra stycket LOA.kap. 7 §stycket 14Andra motsvarar
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Skadestånd

14 §

Paragrafen i sak närmast kap.motsvaras 16 7 § LOA.av
I kap.16 7 § LOA finns bestämmelse enligt vilken arbetsgivarenen

skall betala skadestånd, han bryter föreskrifterna i AF hand-motom om
läggningen ärende läkarundersökningett eller avstängning. Det kanav om
emellertid ifrågasättas det förenligtär med reglerna normgivnings-om om
makten i RF lagregel skadeståndatt låta dess innehållge en om men
bestämmas vad föreskrivs i förordning. Det naturliga iärgenom som en
stället de materiella reglernaatt och sanktionsreglema finns i samma
författning.

föraAtt över handläggningsföreskriftema i till fullmaktsanställ-AF
ningslagen skulle onödigt lagen. Vidare har vi inte funnittynga dessaatt
handläggningsregler behöver upprätthållas med skadeståndssanktion. Ien
enlighet med det har vi inte överfört bestämmelsenågon skadestånds-om
skyldighet för brott föreskrifterna i tillAF den lagen.mot Vi attnya anser
denna skillnad dagens regelsystem integentemot påverkar fullmakts-
havamas rättsställning.

I 16 kap. 7 § LOA regleras också arbetstagarens rätt till skadestånd i
avskedandefall. I enlighet med vivad har i avsnitt får6.4.4 i ställetsagt
handläggningen ärende avskedande i dess helhet följaett regelsys-av om

i LAS. Som har framgåtttemet kan dock inte 39 tillämpas§ LAS inom
för fullmaktsanställning.ramen en

Ordinarie domares tjänstgöringsskyldighet

15 §

Paragrafen 5 kap. § LOA.1 Den harmotsvarar behandlats i avsnitt 6.5.4.
Sprâkliga justeringar har gjorts, främst med hänsyn till tjänstebegreppetatt
inte har förts över till den lagtexten jfr avsnitt 6.3.1.nya

Statens ansvarsnämnd

16 §

Denna paragraf reglerar Statens ansvarsnämnds behörighet besluta iatt
frågor läkarundersökning och avstängning enligt denna lagom samt av-
skedande enligt LAS när det gäller arbetstagare är anställda medsom
fullmakt. Vi har redovisat vår stadgandet i avsnitt 6.4.4.2. Visyn
hänvisar också till specialmotiveringen till i28 § förslagvårt till LOA.ny

Paragrafen har sin motsvarighet i sak inärmast 15 kap. 4 § LOA.
Skälen för ändringarna har vi redovisat i avsnitt 6.4.4.2.
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17 §

Paragrafen har sin imotsvarighet sak i kap. 5 § LOA.närmast 11

Rättegång m.m.

Handläggningen målav

18 §

stycketFörsta kap. denna bestämmelse16 1 § LOA. ochAvmotsvarar av
lagen 1987439 inskränkning i följerrätten överklaga beslutatt attom

fattas med stöd fullmaktsanställningslagen fårinte överklagas.som av
Bestämmelsen har språkligt till motsvarande bestämmelse i 43 §anpassats
LAS.

Andra stycket innehåller erinran bestämmelserna i kap.12 8 §en om
RF jfr avsnitt 6.5.4.

19 §

Paragrafen kap.15 5 och i tillämpliga delar.7 §§ LOAmotsvarar

Verkställighet beslutav

20 §

Paragrafen kap.17 och i tillämpliga delar. enlig-1 2 §§ LOA Imotsvarar
het med vad vi har i avsnitt 6.4.4.2 vi inga förslag till särskildasagt ger
handläggningsregler detnär gäller avskedande, föreslårutan att av-
skedandereglema i LAS, 35 § LAS, skall tillämpas fullt övrigtIt.ex. ut.

ingaär ändringar i sak avsedda.

21 §

Paragrafen 17 kap. 3 § LOA och vad redan gällermotsvarar som om
verkställigheten beslut försättande i disponibilitetüfr avsnitt 6.3.4.av om

Fd vilkeninom talan måste väckas

22 §

Paragrafen kap.16 2 § LOA. talan inte inomOm väcks denmotsvarar
föreskrivna tiden, är rätten till förlorad.talan Detta gäller även någotutan
uttryckligt stadgande jfr lagrådets uttalande i 199192 139 68prop. s.

Liksom i LOA år rätten till talan inte inskränkt till viss tid detnär gäller
avstängning eller försättande i disponibilitet.
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23§

Paragrafen 16 kap. 3motsvarar § LOA.
Enligt sina instruktioner är JO och JK behöriga väcka talanatt om

ändring beslut avstängning och avskedande i vissa fall se avsnittav om
6.4.4.2. dennaI paragraf sådan talan skall väckasatt inom fyraanges en
veckor från det beslutet meddelades. Om talan inte väcks inom denna tid,
är rätten till talan förlorad. Detta gäller även något uttryckligt stad-utan
gande jfr lagrådets uttalande i 199192139 68prop. s.

9.3 Förslagen till ändringar i vissa andra lagar

Förslaget till lag ändring i lagen 1965 61 behörighetom att utövaom
veterinäryrket

dennaI lag har bara hänvisningen till LOAs SFS-nummer ändrats.

Förslaget till lag ändring i lagen 1974371 rättegången iom om
arbetstvister

2§

Paragrafens andra stycke har till förslagvåra tillämpnings-anpassats om
området för LOA och vad skall med statlig anställningnya jfrsom avses
avsnitt 5.3. Vidare har anpassning gjorts till våra förslag slopaen attom
tjänstebegreppet jfr avsnitt 6.3.1. I övrigt har hänvisningen till 5 kap.
LOA med hänvisningarersatts till fullmaktsanställningslagen och arbets-
rättsliga beredskapslagen jfr avsnitt 6.5.4 och 7.3.

Förslaget till lag ändring i lagen 19751339 Justitiekanslernsom om
tillsyn.

6§

I andra stycket har JK tillagts behörigheten begära beslutatt om upp-
sägning. Den behörigheten korresponderar med Statens ansvarsnämnds
utökade behörighet i detta avseende. Detta berörs närmare i avsnitt
6.4.4.2. Som lagtexten är utformad den inte stöd för ingripande iger
andra fall än då det frågaär arbetstagaren har gjort sigatt skyldig tillom

brottslig gärning eller till tjänsteförseelse. Uppsägningen på grunden av
andra omständigheter hänför sig till arbetstagaren personligen,som t.ex.
samarbetssvårigheter, omfattas alltså inte JKs utökade behörighetav att
påkalla beslut. Paragrafen är i övrigt oförändrad.
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7 §

talanväcka ävenbehörighettillagtsstycke har JKförstaparagrafens attI
särskildafinns någraEftersom det inteuppsägning.angående beslutett om
ändrats ihar lagtextenhosarbetstagareuppsägningregler statenavom

oförändrade.stycken äroch tredjeParagrafens andraavseende.detta

1977218i högskolelagenändringtill lagFörslaget om

ändrats.SFS-nummerhänvisningen till LOAshar baradenna lagI

hälso-tillsyn198011ändring i överlagentill lagFörslaget omom
m.fl.sjukvårdspersonalenoch

14§

och 5 §§kap.nuvarande 14 1omfattarförslagövrigagrund våraPå av
redigeratsdärförDe hardisciplinansvar.ärendenbaraLOA om, seom

föreslagnatill deparagraf harFörevarandeavsnitt 6.5.5. anpassats
iändringarna LOA.

1980100ändring i sekretesslagentill lagFörslaget om

kap. 20 §9

tilländratsstycke harparagrafens förstai motsva-Hänvisningen att avse
fullmaktsanställningslagen.ochbestämmelser i LOArande nya

198060719804RFSiändring lagentill lagFörslaget omom
beträffandedisciplinansvari frågorbeslutande m.m.omorgan

myndigheterriksdagen och desshosarbetstagare

2§

myndighet ibeslutandeförslagtill våraBestämmelsen har anpassats om
jfr avsnitt 7.2.2.AFnya

3§

förslag Statenstill vårastycke harParagrafen första anpassats an-om
specialmoti-ochjfr avsnitt 6.4.4.2myndighetbeslutandesvarsnämnd som

till LOA.veringen 27 § nya
språkligt.stycke har överParagrafens andra setts
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anställningsskyddtill ändring i 198280Förslaget lag lagen omom

18 §

Därmed detförsta stycket har orden strukits.I mot arbetsgivaren står
till slåklart vid bedömningen också kan hänsyn intresset attatt ta avman

offentliga integritet och behandlasvakt den anställningens särart. Dettaom
i allmänna avsnitt Andra stycket iden motiveringen, 6.4.4.2.nämnare

paragrafen oförändrat.är

19831061 instruktion förFörslaget till ändring i medlag lagenom
Riksdagens förvaltningskontor

12§

5 har begreppen inrättande, indragning och tillsättning tjänstI 12 § av
anställningslopats. stället förvaltningskontoret skall beslutaI att omanges

vissa arbetstagare. Förändringarna följer förslag slopavåra attav om
tjänstebegreppet jfr Vidare vi därmed likställdavsnitt 6.3.1. har ersatt
eller högre tjänst förvaltningskontoret bestäm-med arbetstagare som

blirMed slopat tjänstebegrepp det nämligen omöjligt definieramer. ett att
anställningar högre eller lägre än andra anställningar. § 7 har12som

vi föreslårtill de förändringar i lagen RFS 19804anpassats som om
beslutande i frågor disciplinansvar beträffande arbetstagareorgan om m.m.
hos riksdagen myndigheter.och dess

polislagentill ändring i 1984387Förslaget lag om

7 §a

sak frånRegeln överförs ändring i 7 kap. första stycket tredje och8 §utan
avsnittifjärde meningarna Vi har 6.3.3 angivit skälen för regelnLOA. att

i LOA.bör finnas i polislagen och inte

till 1986765 instruktion förFörslaget ändring ilag lagen medom
Riksdagens ombudsmän.

6§

I fjärde stycket har tillagts behörigheten begära beslutJO att om upp-
sägning. behörigheten korresponderar med ansvarsnåmndsDen Statens

i avsnittutökade behörighet i detta berörs närmareavseende. Detta
ilagtexten utformad den inte stöd för ingripande6.4.4.2. Som är ger

tillandra fall då det fråga har gjort sig skyldigän är arbetstagarenattom
andrabrottslig gärning eller till tjänsteförseelse. Uppsägningen aven

personligen,omständigheter hänför sig till arbetstagaren t.ex.som
samarbetssvårigheter, omfattas alltså inte utökade behörighetJOzs attav
påkalla beslut. Paragrafen är i övrigt oförändrad.
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7 §

I paragrafens första stycke har JO tillagts behörighet väcka talan ävenatt
angående beslut uppsägning. Eftersom det inte finnsett några särskildaom
regler uppsägning arbetstagare hos har lagtexten ändrats istatenom av
detta avseende. Paragrafens andra och tredje stycken oförändrade.är

21§

På grund våra övriga förslag omfattar 14 kap. och 51 §§ LOA endastav
ärenden disciplinansvar. De har därför redigerats Tredje stycketom om.
i förevarande paragraf har till de föreslagna ändringarna i LOA.anpassats

Förslaget till lag ändring i arbetsrättsliga beredskapslagen 1987om
1262

10§

Paragrafen överensstämmer i sak med 5 kap. 2 § LOA.
I linje med förslagvåra till LOA och AF har uttrycket arbets-nya nya

hos utmönstratstagare och hänvisningstaten till LOAsersatts av en
Äventillämpningsområde. i övrigt har viss språklig omarbetning sketten

lagtexten.av
Någon genomgripande samordning med de övriga paragrafema imer

arbetsrättsliga beredskapslagen har dock inte gjorts. Behovet detta börav
övervägas närmare i samband med övergripande genomgången mer av
ñrfattningsberedskapen detpå statliga personalområdet se avsnitt 7.3.

Förslaget till lag ändring i lagen 19881385 Sveriges Riksbankom om

37 §

Hänvisningen till nuvarande kap.4 2 § och2 3 LOA har bytts ut mot en
hänvisning till de i sak motsvarande bestämmelserna i 6 § och2 3 i
förslaget till LOA. Vidare har orden inneha eller utöva tjänstnya ersatts

orden ha anställning. En motsvarande språklig modernisering harav
gjorts i de bestämmelser i LOA hänvisar till. Någon ändring isom man
sak är inte avsedd.

Förslaget till lag ändring i lagen 1989225 ersättning tillom om
smittbärare

7§

Hänvisningen till bestämmelserna LOAs tillämpningsområdei kap.lom
1 § nuvarande LOA har bytts hänvisning till deut närmastmot en
motsvarande bestämmelserna i och1 2 §§ förslaget till LOA.nya
Eftersom tillämpningsområdet föreslås bli något snävare i LOA senya
avsnitt 6.2 och specialmotiveringama till och1 2 §§ LOA, medförnya
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detta motsvarande begränsning i tillämpningen förevarande paragraf.en av
Paragrafen blir därför inte längre tillämplig på anställda hos s.k. icke-
statliga arbetsgivare dessaän när uttryckligen har i ellerannat 1angetts
2 § LOA.nya





Bilaga315SOU 199260 1

affársverkenAllmänt om

Affärsverken har sitt 1870-talet då järnvägar, SJ, blevpå Statensursprung
bud-affärsdrivande verk. Flertalet övriga affärsverk tillkomett genom

statsmakternagetreformen tillskapandet affärsverken ville1911. Genom av
åstadkomma snabbare utbyggnad infrastrukturen vad dåän manen av

möjligt åstadkomma i privat regi.ansåg attvar
Affärsverksformen kännetecknas verket självständigutgörattav en

ekonomisk enhet i förhållande till statsbudgeten samtidigt densom
känneteckenförmögenhetsmässigt integrerad del Andrautgör staten.en av

dessa harregeringen har direktivrätt verken ochär att gentemot att
lydnadsplikt i förhållande till regeringen. Affärsverken finansierar

deverksamheten med sina intäkter från de tjänster och produkter
tillhandahåller. helt entydig och allmängiltig definition vadNågon ettav
affärsverk finns dock inte 19909187 ochär 129 130.prop. s.

Sedan Affärsverket fr.o.m. den januari ombildats tillFFV 19911
aktiebolag och skett med vattenfallsverk fr.o.m. denStatens 1samma
januari varvid samtidigt affärsverk, Svenska Kraftnät och1992, två nya
Trollhätte kraftverk, finns för statliga affärsverk.bildades, närvarande åtta
De har tillsammans 150 anställda, vilket drygt000 40motsvararca

isamtliga anställda statlig tjänst 000. Dessa ärca 380procent av
Postverket, Televerket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket,SJ, Domänverket,
Svenska Kraftnät och Trollhätte kraftverk.

Postverket det affärsverket utifrån antalet anställda, drygtär största sett
enligt Statistisk årsbok64 000 år 1989 1991, 56 000 årsammamen ca

enligt redogörelse för de statliga företagen, skr.1990 års 19909120.
Omsättningen uppgick till miljarder kr.år 17samma ca

Enligt instruktionen för Postverket ändrad 19911901198879 senast
finnasskall Postverket hela landet förmedla brev, paket och be-över och

talningar erbjuda andra finansiella tjänster från alla till alla. Isamt
uppdraget från ingår god service med hög tillförlitlighet.staten att ge
Verksamheten affärsmässigabedrivs grunder och ska tillräckligpå ge
lönsamhet.

Enligt riksdagsbeslut Postverket organiseradär sedan den april 19881
afñrsverkskoncem. femPosten består de affärsverksomrädenasom en av

FinansrörelsenBrev, Lättgods, Postgirot, Bank och Kassa Utrikes,samt av
och antal särskilda resultatenheter och olika dotterbolag. Postbolagenett

moderbolag i koncernens bolagsdel huvudsaklig uppgiftAB är och har till
fastighetsförvaltning, beträffandefinansförvaltning och leasingverksamhet
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inventarier åt dotterbolag. Bland dotterbolagen finns bl.a. Tidningstjänst
sköterAB samdistributionen dagstidningar.som av

Televerket det verketär näst största efter antalet anställda, 38 000ca
anställda i januari 1992.

Enligt instruktionen ñr1988348 Televerket skall det tillgodose
enskilda människors, företags och myndigheters behov telekommunika-av
tioner. Televerket också för möjligheten till radiokommunikatio-attsvarar

utnyttjas bästapå sätt.ner
Televerket organiserat affärsverkskoncem.är bestårKoncernensom en

affärsverksdel, Televerket, och bolagsdel, Teleinvestgruppen.av en en
Affärsverksdelen består Koncemhuvudkontor med koncemstaber,6ettav
5 Divisioner landsomfattandemed regioner geografiskt8 äransvar, som
avgränsade med resultatansvar särskilda resultatenheter3 Tvtsamt
Utbildning, Fastighetenheten Telaris och TeleTV. bolagsdel,Koncernens
Teleinvestgruppen, består 50-tal företag i vilka Teleinvest ABettav som
moderbolag har ägarintressen 7 500 anställda i januari Samtligaca 1992.
Teleinvest aktier förvaltasABs Televerket.av

Den totala verksamheten Koncernhuvudkontoret. De åttastyrs av
regionerna plus divisionema NätTjänster och TeleTjänster för attsvarar
den primära televerksamheten fungerar. Regionerna har resultat- och
verksamhetsansvar inom sina geografiska områden medan divisionema har

landsomfattande för sina respektive fackområden, nät ochett ansvar
marknad.

Statens Järnvägar, SJ, det tredje aftärsverketär största med sedan-
Banverket den juli brutits1 1988 från SJ drygt anställda28 000 årut -

enligt1989 Statistisk årsbok 5001991, 36 enligtår 1990men ca samma
års redogörelse för de statliga företagen. Omsättningen uppgick samma
år till miljarder19 kr.ca

Enligt instruktionen ñr1988626 järnvägar skall drivaSJstatens
jämvägs-, färje- och busstrafik därmed sammanhängande rörelse.samt

SJ är också affärsverkskoncem. Koncernen består affärsverket SJen av
med de divisionema persontrafik, godstransport och fastighetertre samt

bolagsdel, Swedcarriergruppen, bestående SwedcarrierABav en av
moderbolag och bl.a. ASG AB, AB Swebus, AB Swelast, Trafikres-AB

AB SweFerry och TGOJ.tauranger,
Svenska Kraftnät förvaltar och driver från årsskiftet 199192 storkraft-

för el, inklusivenätet de statligt ägda utlandsförbindelsema. Riksdagen
beslutade 19909197,våren 1991 prop. NU38, rskr.318 verksam-att
heten med storkraftnätet inom vattenfallsverk förasStatens skulle tillöver

organisation, huvuddelennär verksamheten i Statensseparat vatten-en av
fallsverk fr.0.m. år 1992 skulle övergå till drivas i aktiebolagsforrnatt
Vattenfall AB. I avvaktan på statsmaktemas slutliga ställningstagande
avseende storkraftnåtets framtida organisation skulle verksamheten
bedrivas afñrverksfonn.i den januariFr.o.m l sålunda detansvarar
nybildade affärsverket Svenska Kraftnät för storkraftnätet och utlandsför-
bindelsema. Organisationen omfattar i huvudsak affärsområdet Transmiss-
ion, den operativa nätdriftledningen och delar kontrollsystemverksam-av
heten i det tidigare vattenfallsverk. AffärsverketStatens Svenska Kraftnät
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har enligt sin instruktion 19912013 till uppgift på affärsmässigtatt ett
sätt bl.a. förvalta, driva och utveckla kostnadseffektivt, driftsäkertett och
miljöanpassat kraftöverföringssystem, sälja överföringskapacitet isamt
övrigt bedriva verksamheter är anknutna till kraftöverföringssystemet.som

Trollhätte kanalverk för kanaler, slussar och farleder mellanansvarar
Göteborg och Vänern för Säffle kanal. Kanalrörelsensamt utgjorde
tidigare särskilt område inomett Statens vattenfallsverk, bedrivsmen
fr.0.m. den januari1 1992 vidare affärsverk prop.ett 199192egetsom
49, NUl0, rskr.92.

Domänverket har ungefär 5004 anställda och omsättning meden ca
3,7 miljarder kr 1989 enligt Statistisk årsbok 1991, 5 800men ca
anställda enligtår 1990 års redogörelse för de statliga företagen.samma

Enligt instruktionen 1988366 för Domänverket ändrad senast
1989 135 är verket statlig skogskoncem främst skall drivaen som
skogsbruk, träförädling och markförvaltning. Koncernen skall förena
affärsmässighet med miljöhänsyn och aktiva insatser för rörligtett
friluftsliv. I koncernen ingår Domänverket med dotterbolag. Regeringen
har i proposition överlämnats till riksdagen denen 31 1992som mars
föreslagit Domänverket ombildas tillatt aktiebolag prop. 199192 134 om
riktlinjer för överföringen verksamheten vid Domänverket till aktiebo-av
lagsfonn.

Luftfartsverket har ungefär 3 900 anställda och omsättning meden ca
2,5 miljarder kr 1989 enligt Statistisk årsbok 1991, 3 200 enligtmen ca
1990 års redogörelse för de statliga företagen.

Enligt instruktionen 198878 för Luftfartsverket är verkets huvudupp-
gifter driva och förvaltaatt flygplatser förstatens civil luftfart, i fred svara
för civil och militär luftfart, ha tillsyn över flygsäkerheten för den civila
luftfarten, utöva vissa trafikala myndighetsuppgifter, ombesörja be-
redskapsplanering i fråga den verksamheten och den civilaom egna
flygtransportsektom i övrigt.

Luftfartsverkets nuvarande organisation grundar sig beslut av
riksdagen år 1984 prop. 19848525 bil. TU7, rskr. 98. I organisatio-

har myndighetsfunktioner och rörelsedrivande funktionernen avgränsats
från varandra. vidareSe bl.a. trafikutskottets betänkande 198990TU25
Luftfartsverkets verksamhet under perioden 199091-199293 m.m.

Sjöfartsverket är affärsverk bildadesett den juli1 1987som av
Sjöfartsverkets centralförvaltning Lots- och fyrväsendetm.m., samt
Sjöfartsinspektionen. Verket har 4001 anställda och omsättning medca en
ungefär 750 miljoner kr 1989 enligt Statistisk årsbok 1991, 1 200men ca
anställda enligt 1990 års redogörelse för de statliga företagen.

instruktionenI 198814 för Sjöfartsverket regleras organisationen
Sjöfartsverkets huvuduppgift är inomm.m. statsmakternaatt givnaav
skapa sådana betingelser för sjöfarten i svenska farvattenramar den kanatt

bedrivas under säkra och effektiva former verka för säkerhetensamt att
ombord på svenska fartyg oberoende farvatten.av
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handelssjöfarten,inriktas påskall huvudsakligenVerksamheten men
Blandbeaktas.intressen skallfritidsbåtstrafiken och fisketsäven upp-

utmårkninglotsning,Sjösäkerhet,ha tillsyngifterna ingår överattt.ex. av
skyddet försjökartläggning ochsjörâddning, isbrytning,farleder,

från fartyg.föroreningarhavsmiljön mot
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reglering tillNärmaste motsvarighet i nuvarande

anställningsför-bestämmelserna i förslaget till

ordning.

Förslaget till Nuvarande reglering
förordning

1 § AF
AF2 §

9 § AF
12 AF§

§ AF11
13a § AF
7a § AF
7b § AF
7c § AF
6-7 §§ AF

AF37 §
20 § AF
153 LOA

AF39 §
151 LOA och 32 § AF
35 § AF
27a § AF
157 LOA

AF40 §
41 § AF
42 § AF

Övergångsbest.

34 AF
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Översikt huröver reglerna i nuvarande AF

föreslås bli behandlade.

Nuvarande AF Ny reglering eller åtgärdannan

§1 AFnya
2 §
Slopas. Har förlorat sin betydelse i AF.nya

ÄrSlopas. onödig upplysning.en
Upphävd sedan tidigare
10 § AFnya
10 §
7 §
8 § 1 redaktionellt justerat.st
9 §
Slopas. Inaktuell utmönstringengenom
avförordnandebegreppet.
Till särsk fullmregl. I övrigt slopas se 8 §.
3 § AFnya
Slopas.
5 § AF. Uttrycken befordringsgång,nya
lönegång, lönetariff och inrättad som
personlig tjänst inaktuella.är Tillfällig
anställning anställning för högst sex
månader.

l2§ 4 § AFnya
13§ Slopas
13a§ 6 §
l4§ Slopas. Har onödigt regleraansetts dettaatt

i förordning.
15§ Slopas. Se avsnitt 6.3.1.
15a§ Upphävd sedan tidigare.
l6§ Slopas. Se avsnitt 6.3.1.
16a§ Slopas. Saknas praktiskt behov regeln.av

Det föreskrivs i denna fårsom anses numera
täckt bestämmelsen i 6 § FLav om
samverkan mellan myndigheter.
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vadEG-direktivsärskilda ettkommitHarl7§ om
Skallinnehålla.skallanställningsbevis e.d.

formsannoliktisvensk rätt,inordnas i av en
arbetsmarknadenhelaför gemensam

habehovVi inte någotreglering. attavser
statligaför denfrågai dennasârregleringen

sektorn.
redanrättslägedetbaraSpeglarSlopas.18§ som

6.3.4.gäller, avsn.se
betydelse,praktiskSaknarSlopas.l9§ avsn.se

6.3.4.
redanrättslägedetSpeglar baraSlopas.19a§ som

6.3.4.gäller, avsn.se
endaförenklingssyfte harAF. I§1220§ ennya

tidigareden20 ersattprocent,procentsats,
bedömtvidareVi hardifferentierade skalan.

behovsakligtegentligtfinnsinte någotdetatt
beräknasmânadslönenföreskriften attomav

motsvarande.ellertjänstetidsklassenligt
ihuvudbestämmelsen 142eftersomSlopas,20a§

upphävd.föreslåsLOA
övrigt slopas sefullmhavarF. IsärskTill21-27 §§

6.3.5avsn.
strukitsharFörsäkringsrättemaAF.17 §27a§ nya

finnsintedeeftersomi tredjebort st.,
paragrafennuvarandei denFjärdelängre. st

upplysning.onödighar ansetts som en
6.5.4. IfullmhavarF sesärskTill§§28 -31a avsn.

följdtillavsnitt 6.3.1övrigt slopas se av
tjänstebegreppet.påvår syn

AF.tredjeandra15 § st nyao.
övrigtiSlopasfullmhavarF.sårskTill pga

upphävs se74-5i LOAhuvudbest.att
6.3.5.avsnitt

AF övgb 2.Nya
AF.16 § nya

ireglerasbehövainteSlopas. Har ansetts en
förordning.

AF§11 nya
i 6 §bestämmelsentäckasTordeSlopas. av

myndigheter.mellansamverkanFL om
AF.14 § nya

19 §
20 §
21 §
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Övergångsbestämmelser

-
2. 2. övgb fullmaktsanställningsF
3.
4. slopas
5. slopas
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Närmaste motsvarighet i nuvarande reglering till
bestämmelserna i förslaget till lag offentligom

anställning.

Förslaget till lag Nuvarande regleringny

l § 11 LOA
2§ 110ch 15 LOA
3 § och 4544

§4 43 LOA
S § 42 LOA
6 § 42 LOA
7 § 61 LOA
8 § 101 LOA
9 § 102 LOA
10 § 103 LOA

§11 141 och 145 LOA
12 § andra141 LOAst
13 § 143 LOA
14 § LOA144
15 § 167 LOA
16 § 171 LOA
17 § 104 LOA
18 § 121 LOA
19 § 31 LOA
20 § 32 LOA
21 § 33 LOA
22 § LOA34
23 § 35 LOA
24 § 36 LOA
25 § 36 LOA
26 § 77 LOA
27 § ny
28 § 154 LOA
29 § 115 LOA
30 § 161 LOA
31 § 162 LOA
32 § sista163 meningen LOA
33 § 165 första LOAst
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och första LOA12 1334 § st
14 LOA35 §
16 LOA36 §
25-6 LOA37 §

Övergångsbestämmelser

ny
2. ny

övgb LOA4.3.
övgb LOA4.

S. ny
övgb6. LOA6.
övgb7. LOA7.

ny
78 LOA9.
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Översikt ihur reglerna nuvarande LOAöver

föreslås bli behandlade.

Nuvarande reglering BehandlasLOA Ny eller i avsnitt
åtgärdannan

lkap. 6.2
1§ l§nya LOA
2§ 34§
3§ 34§
4§ 35§
5§ 1§

36§

slopas 6.2
slopas 6.3.1

memslopas,1a 9.1.2
2a till 6 §men. specm

LOAnya
37 LOA§ nya specm
37 § LOAnya 0.

FullmaktsanstL.13 §
37 § LOA. Sistanya

slopas.st.

3 kap. 19-25 LOA§§ 6.5.1nya

4 kap.
1§ slopas 6.5.2
2§ 5-6 SistaLOA.nya

slopas 6.5.2st
9.1.2

3§ 4 § LOA. Sistanya
slopas 6.5.2st

9.1.2
3 § LOA 6.3.2nya
3 § LOA 6.3.2nya

specm
Slopas i övrigt 6.3.1
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6§ överförs delvis till 6.5.42 §
FullmaktsanstL.
Slopas i övrigt. 6.3.1

slopas första stycket. 6.3.1
slopas andra stycket. 6.4.1
slopas 9.1.2

15 FullmaktssanstL.§ 6.5.4
överförs till arbetsrättsl.
beredskapslagen 7.3

9.1.2

7 § LOA. Sistanya men.
slopas 6.5.3

9.1.2
slopas 6.5.3
slopas 6.5.3

9.1.2

FullmaktsanstL3 § specm
slopas i övrigt 6.3.3
slopas 6.4.1

6.3.3
FullmaktsanstL.4 § specm

Slopas i övr. 6.3.3
5 § FullmaktsanstL. specm
Slopas i övr. 6.3.5

6.3.3
slopas 6.3.5
5 § FullmaktsanstL. 6.3.3

6.3.5

7§ 8 § FullmaktsanstL.6.3.4specm
26 § LOAnya specm

8§ FullmaktsanstL.7 § 6.3.3
polislagen o.
övgb. 9 LOAnya

9§ slopas 6.4.1
10§ slopas
11§ slopas 6.3.3
12§ slopas
13§ slopas 6.3.3

8 kap. slopas 6.4.2
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9 kap. slopas 6.4.3

10kap. 6.5.5
1§ 8§nyaLOA
2§ 9§
3§ 10§
4§ 17§

11 kap.
1-4 §§ slopas 6.4.4
5 § meningen1a slopas.

l övrigt 29 § LOAnya
och 17 Fullmakts-§
anstL. specm

12 kap. 6.5.6
§1 18 § LOAnya

2 § slopas

13 kap.
§1 9 § FullmaktsanstL. specm

slopas i övrigt 6.4.4
2§ 9-10 §§ Fullmakts-

anstL. 6.3.5 och
specm

slopas i övrigt 6.3.5

6.3.5 och
specm

slopas 9.1.2
slopas 9.1.2

11-12 LOA,nya specm
11 § FullmaktsanstL.
slopas 6.5.5
13 § LOA 6.5.5nya
14 § LOA 6.5.5nya
11 § LOAnya specm
slopas 6.4.4
slopas delvis 6.4.4
13 § FullmaktsanstL.

slopas 6.4.4
21 § FullmaktsanstL. specm
Slopas i övrigt 6.3.5

FullmaktsL.12 § 6.3.5
Slopas i övrigt
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9.1.2slopasl1§

15 kap.
7.2.2AFtill nya
9.1.2
7.2.2AFtill nya
7.2.2till AFnya
9.1.2
6.4.4§ LOA28 nya

FullmaktsanstL.16 § specm
9.1.2slopasSista st.

FullmaktsanstL.§19 specm
9.1.2slopas

FullmaktsanstL.19 § specm
1976940förordningtill

allm. 9.1.2anställning hosom
försäkringskassan

16 kap.
LOA30 §§1 specmnya

6.4.4FullmaktsanstL.18 §
LOA31 §2§ nya

FullmaktsanstL. 6.4.422 §
meningen slopas 9.1.2Första3§

övrigt 32 §I specmnya
LOA

9.1.2slopas
stycket §Första 33

lagen. specmnya
stycket slopas. 6.3.4Andra

Slopas specm
6.4.415 LOA§ nya

Fullmakts-i övrigt §14
anstL. specm

17 kap.
FullmaktsanstL§201 §

LOA16 § specmnya .

FullmaktsanstL.§2§ 20
i övrigtSlopas specm

FullmaktsanstL.§213§
och6.4.1i övrigtSlopas

6.4.4
specm
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Övergångsbestämmelser

p.1 -
p.2 -
p.3 -
p.4 p.3 övgb LOA specmotvnya
p.5 -
p.6 p.6 övgb LOA specmotvnya
p.7 p.7 övgb LOA specmotvnya
p.8 övgbp.4 LOA specmotvnya

p.2 till 1985 års
lagändring -
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