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I enlighet med lagtingets beslut1
upphävs 39 § 2 mom. och 56 § 3 mom. tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland,
ändras 4 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen 1989/67 och 37 § sådan den lyder i
landskapslagen 1998/75 samt
fogas till 1 § sådan den lyder i landskapslagen 1992/60 ett nytt 3 mom. och till lagen nya
4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 27a, 30b och 40a §§ som följer:
1§
----------------------------------Uppgifter som enligt denna lag ska skötas
av landskapsregeringen beträffande en annan
myndighets eller inrättnings personal kan i
landskapslag påföras denna myndighet eller
inrättning.
4§
-----------------------------------Tjänster inrättas och indras av landskapsregeringen.
-----------------------------------4b §
En tjänst får inrättas med beviljade anslag
om det finns ett långsiktigt behov av tjänsten.
Beslutet om inrättande av tjänst ska innehålla budgethänvisning, datum för när tjänsten
inrättas samt
1) tjänstebenämning,
2) organisatorisk placering,
3) tjänsteuppgifter,
4) behörighetskrav,
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5) arbetstid och
6) avlöningsgrund.
Till beslutet ska behovsutredningen som
sammanställts enligt 4f § bifogas. Om beslutet
grundar sig på faktorer som inte framgår av
behovsutredningen ska dessa framgå av beslutets motiveringar.
En tjänstebeskrivning kan antas för tjänsten.
I arbetsordning eller reglemente kan närmare
fastslås hur tjänsten placeras organisatoriskt.
4c §
Med ändring av tjänst avses ett beslut i vilket ett beslut om inrättande av tjänst ändras
utan att tjänstens uppgiftsområde eller ställning ändras väsentligt. En tjänst som är besatt
får således inte ändras så att tjänstemannen
förlorar sin behörighet för tjänsten eller så att
anställningsvillkoren försämras.
4d §
En tjänst får indras om tjänsten inte längre
behövs på en eller flera av följande grunder:
1) de huvudsakliga tjänsteuppgifterna tillhör
inte längre landskapets förvaltningsuppgifter,
2) uppgifterna har minskat väsentligt och
varaktigt på grund av andra ändringar i verksamhetsbetingelserna såsom ändringar i lagstiftningen, den tekniska utvecklingen eller i
de ekonomiska förutsättningarna,
3) uppgifterna ska inte längre utföras eller
kan utföras av annan befintlig personal genom
omorganisering eller effektivisering eller
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4) det bedöms som fördelaktigt för landskapet att uppgifterna utförs på annat sätt än
genom egen anställd personal.
För syften som är godtagbara enligt lag får
en tjänst med undantag från 1 mom. indras
om tjänsten inte behövs på grund av att uppgifterna omorganiseras om
1) tjänsten är vakant,
2) tjänsten är besatt och tjänstemannen
med samtycke förflyttas som en del av samma
ärende eller
3) tjänsten är besatt och tjänstemannen förflyttas utan samtycke eller, om en förflyttning
inte är möjlig, sägs upp enligt 38 § 2 mom. 1
punkten under förutsättning att följderna för
tjänstemannen är rimliga i förhållande till omorganiseringens syfte.
Beslutet om indragning av tjänst ska innehålla tidpunkten för när tjänsten indras.
Till beslutet ska behovsutredningen som
sammanställts enligt 4f § bifogas. Om beslutet
grundar sig på faktorer som inte framgår av
behovsutredningen ska dessa framgå av beslutets motiveringar.
4e §
Med ombildning av tjänst avses att en tjänst
indras och en ny tjänst inrättas i dess ställe.
Den nya tjänsten kan skilja sig väsentligt från
den som indras. Besluten om indragning och
inrättning fattas som ett gemensamt ärende.
Om tjänsten är besatt och tjänstemannen
förflyttas från den tjänst som indras till den
tjänst som inrättas ska beslutet om förflyttning
fattas som en del av ombildningsärendet.
4f §
Inrättande och indragning av tjänst ska föregås av en behovsutredning.
En behovsutredning om inrättande av tjänst
ska innehålla ett motiverat utkast till beslutet
om inrättande av tjänst enligt 4b § 2 mom. Av
behovsutredningen ska tydligt framgå att det
finns ett långsiktigt behov av tjänsten. Motiveringarna ska åtminstone omfatta information
om
1) på vilken grund en viss kompetens behövs
och, i de fall tjänsteuppgifterna grundar sig på
lag, hänvisningar till lagstiftningen,
2) hur uppgifterna sköts i nuläget och om
flera anställda sköter motsvarande uppgifter,
vilket inkluderar en bedömning av om det inom
myndigheten finns någon annan tjänsteman
eller arbetstagare som kan sköta uppgifterna i
stället för att en ny tjänst inrättas,
3) huruvida inrättandet ingår i en omorganisering och vilka konsekvenser omorganiseringen förväntas ha för verksamheten samt

4) de ekonomiska konsekvenserna, vilket omfattar en bedömning av om tjänsten kan inrättas med beviljade anslag.
En behovsutredning om indragning av tjänst
ska innehålla ett motiverat utkast till på vilken
eller vilka grunder tjänsten enligt 4d § inte behövs. Av behovsutredningen ska tydligt framgå
när eller under vilka förutsättningar tjänsten
får indras. Motiveringarna ska åtminstone omfatta information om
1) på vilken grund den kompetens som krävts
för tjänsten har behövts och, i de fall tjänsteuppgifterna grundar sig på lag, hänvisningar
till lagstiftningen,
2) hur uppgifterna sköts i nuläget och om
uppgifterna behöver skötas i framtiden samt
huruvida flera anställda sköter eller kommer
att sköta motsvarande uppgifter, vilket inkluderar en bedömning av om det finns ett behov
av tjänsten inom en annan del av myndigheten
i stället för att den indras,
3) huruvida indragningen ingår i en omorganisering och vilka konsekvenser omorganiseringen förväntas ha för verksamheten samt
4) de ekonomiska konsekvenserna, vilket omfattar en bedömning av vilka kostnaderna blir
om uppgifterna ska skötas på annat sätt.
27a §
Med överlåtelse av arbetsgivarens rörelse
avses överlåtelse av en funktionell del av landskapsförvaltningens verksamhet till en annan
arbetsgivare, om den del som överlåts förblir
oförändrad eller likartad efter överlåtelsen.
Vid överlåtelsen enligt 1 mom. övergår de
rättigheter och skyldigheter som arbetsgivaren
har med anledning av de tjänsteförhållanden
som gäller vid tidpunkten för överlåtelsen på
förvärvaren. Förvärvaren är skyldig att iaktta
det tjänstekollektivavtal som gäller vid tidpunkten för överlåtelsen på samma sätt som
gäller vid tillämpningen av 5 § i lagen om kollektivavtal (FFS 436/1946).
På tjänstemän ska på samma sätt som på
arbetstagare tillämpas vad arbetsavtalslagen
(FFS 55/2001) föreskriver om överlåtarens och
förvärvarens solidariska ansvar för fordran, om
uppsägningsrätt och om förvärvarens ansvar
vid överlåtelse av rörelse.
30b §
Bestämmelserna om förflyttning av tjänsteman tillämpas även på förflyttning av tjänsteman till ett arbetsavtalsförhållande.
En tjänst kan utan att den lediganslås besättas med en arbetstagare som omplaceras enligt
bestämmelserna i 7 kap. arbetsavtalslagen eller
8 kap. lagen om sjöarbetsavtal (FFS 756/2011).
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37 §
Om semester för landskapets tjänstemän til�lämpas vad som överenskommits med stöd av
landskapslagen (1978:22) om tjänstekollektivavtal och vad som föreskrivs i landskapslagen
(2013:43) om tillämpning av semesterlagen på
landskapets och kommunernas tjänstemän.
40a §
Om en ordinarie tjänsteman som med stöd
av 38 § 2 mom. 1 punkten sagts upp på grund
av att tjänsten indragits och samma myndighet behöver anställa en person för samma eller
liknande uppgifter är myndigheten skyldig att
erbjuda den uppsagda återanställning om
1) anställningen behövs inom 9 månader från
att anställningsförhållandet upphörde och
2) den uppsagda är registrerad som arbetssökande hos Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.
Om den uppsagda godtar erbjudandet besätts tjänsten utan att den lediganslås.
Myndigheten har inte försummat skyldigheten att erbjuda återanställning om myndigheten i stället för den uppsagda anställt en tjänsteman eller en arbetstagare enligt gällande
bestämmelser om förflyttning och omplacering.
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Om myndigheten uppsåtligen eller av oaktsamhet försummat skyldigheten att erbjuda
återanställning, ska myndigheten på ansökan
ersätta den uppsagda för den skada som myndigheten på grund av försummelsen orsakat
den uppsagda. Ersättningen kan högst uppgå
till den lön som den uppsagda skulle ha fått om
denna anställts fram till 9-månadersperiodens
utgång. Ansökan om ersättning ska inlämnas
till myndigheten senast 12 månader efter att
anställningsförhållandet upphörde.
_________
Denna lag träder i kraft den 1 september
2013.
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.
Bestämmelserna som gällde innan denna lag
trädde i kraft får tillämpas till och med den 31
december 2013 på ärenden om inrättande och
indragning av tjänster vars inrättande eller
indragning specificerats i landskapets första
tilläggsbudget för 2013.
Återanställningsskyldigheten i 40a § tillämpas även på tjänstemän som sagts upp innan
lagen trädde i kraft.
_________

Mariehamn den 12 augusti 2013

CAMILLA GUNELL
lantråd
						

Roger Nordlund
föredragande minister
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