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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av riksdagsordningen, lagen om riksdags
mannaarvode och 4 § lagen om riksdagens tjänstemän 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att den tid 
under vilken riksdagsmännen kan väcka bud
getmotioner förlängs från sju till fjorton dagar. 
Dessutom föreslås vissa tekniska ändringar i 

riksdagsordningen, lagen om riksdagsmannaar
vode och lagen om riksdagens tjänstemän. 

De föreslagna ändringarna avses träda i 
kraft den l mars 1992. 

ALLMÄN MOTIVERING 

1. Nuläget 

1.1. Utvecklingen av rätten att väcka finans
motioner 

De nuvarande stadgandena om motionsrätt 
för riksdagsmän ingår i den gällande riksdags
ordningen av 1928. I riksdagsordningen utfår
dades de första egentliga stadgandena om 
finansmotioner. Benämningen på dem blir den 
l mars 1992 budgetmotioner. Denna motions
form togs i bruk sedan riksdagen fått rätt att 
besluta om budgeten (statsförslaget). Om detta 
stadgades 1919 i en lag angående rättsgrunder
na för Finlands statshushållning och i en lag 
om ändrad lydelse av 1906 års lantdagsord
ning. 

För inlämnande av motioner hade redan i 
lantdagsordningen av 1869 stadgats en frist. 
Enligt de ursprungliga stadgandena i denna var 
det endast möjligt att göra petitionsförslag, 
vilka motsvarade hemställningsmotioner. En
ligt 31 § riksdagsordningen kunde en riksdags
motion utgöras av en lagmotion, en finansmo
tion eller en hemställningsmotion. På alla 
motionsformer tillämpades enligt 32 § samma 
stadganden om frister. Riksdagsmännen skulle 
väcka sina motioner inom fjorton dagar från 
riksdagens öppnande vid första efter val sam-
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manträdande lagtima riksdag, medan motion
erna skulle väckas inom tio dagar efter riks
dagens öppnande vid övriga lagtima riksdagar. 
Dessutom kunde riksdagsmännen väcka mo
tioner; om det "omedelbarligen" föranleddes 
av ett beslut som fattats av riksdagen, en 
regeringsproposition eller återtagandet av en 
proposition eller någon annan händelse som 
inträffade under riksdagen gav direkt anledning 
till det. I ett sådant fall skulle motionen väckas 
inom sju dagar från den tidpunkt då riksdags
mannen ansågs ha fått kännedom om händel
sen. Det var alltså möjligt att väcka en finans
motion på grund av andra händelser eller 
andra propositioner än propositionen angående 
statsförslaget eller dess återtagande också efter 
utgången av den allmänna motionstiden. Till 
sin materiella omfattning var motionsrätten 
dock mycket begränsad emedan grundlagsut
skottet tolkade orden "omedelbarligen föranle
des" i stadgandet snävt. Denna tolkningspraxis 
lindrades inte förrän i början av 1980-talet. 

Genom en lag av 1983 (278/83) ändrades 
stadgandena om motionsrätt bl.a. genom infö
rande av en frist för finansmotioner som avvek 
från fristen för andra motioner. Det reservera
des en frist på fjorton dagar för väckande av 
finansmotioner under den s.k. allmänna mo
tionstiden i början av varje riksdag. Möjlighe-
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ten att väcka finansmotioner utom den allmän
na motionstiden begränsades. Finansmotioner 
kunde väckas endast inom sju dagar från att 
propositionen angående statsförslaget avlåtits. 
Det var främst fråga om en formell begräns
ning av möjligheten att väcka en finansmotion. 
Enligt regeringens proposition hade nämligen 
under riksdagsordningens giltighetstid endast 
ett försök gjorts att väcka en finansmotion 
utom den allmänna motionstiden och utan 
samband med budgetpropositionen (RP 
194/1982 rd.). 

Genom den ändring av riksdagsordningen 
som träder i kraft 1992 (1078/91) och som 
ansluter sig till revisionen av stadgandena om 
statshushållningen i regeringsformen och riks
dagsordningen, ökas innehållet av riksdags
männens rätt att väcka vad som tidigare kallats 
finansmotioner, men möjligheten att väcka 
under den s.k. allmänna motionstiden slopas. 
Eftersom de motioner som väckts under den 
allmänna motionstiden inte heller tidigare be
handlats förrän i samband med budgeten för
svagar ändringen inte i praktiken riksdagsmän
nens motionsrätt. Enligt regeringens proposi
tion eftersträvas att omdisponera riksdagens 
administrativa arbete på ett ändamålsenligt sätt 
(RP 262/1990 rd.). Med avvikelse från vad som 
gällt tidigare skall motionen också kunna 
väckas i samband med en tilläggsbudgetpropo
sition. 

1.2. Den nuvarande motionsrätten och 
praxis 

Genom en lag som gavs i juli 1991 (1077/91) 
ändrades VI kapitlet regeringsformen. Samti
digt ändrades stadgandena om statshushåll
ningen i riksdagsordningen. Ändringarna, som 
träder i kraft den l mars 1992, innebär bl.a. att 
rätten att väcka finansmotioner utvidgas och 
att motionerna också kan gälla en tilläggs
budgetproposition. Benämningen finansmotion 
ändrades till budgetmotion, vilket stämmer 
överens med att benämningarna "statsförsla
get" och "tillägg till statsförslaget" har ändrats 
till "statsbudgeten" och "tilläggsbudget" (på 
finska valtion talousarvio och lisätalousarvio ). 
I svenskt lagspråk har dessa termer redan 
tidigare införts genom lagen om statsbudgeten 
(423/88). 

Enligt 3 mom. i den nya riksdagsordningen 
32 § kan en budgetmotion väckas under den tid 

som börjar när det meddelas att budgetpropo
sitionen har kommit och som slutar klockan 12 
den sjunde dagen därefter. Motionstiden med 
anledning av tilläggsbudgetpropositionen är på 
motsvarande sätt tre dagar. Budgetmotioner 
kan inte längre väckas under den s.k. allmänna 
motionstiden. Budgetmotionerna skall väckas i 
anslutning till att budgetpropositionen eller en 
tilläggsbudgetproposition har avlåtits. 

Antalet finansmotioner har ökat under de 
senaste åren. T.ex. under 1980 års riksdag 
väcktes ca l 500 finansmotioner. Också under 
1970-talet var antalet finansmotioner som 
väcktes i riksdagen i allmänhet under l 500 per 
år. Däremot väcktes ca 2 l 00 finansmotioner 
under 1985 års riksdag, och år 1990 uppgick 
finansmotionernas antal till ca 3 500. I medeltal 
10% av finansmotionerna har godkänts. 

1.3. En nordisk jämförelse 

I Sverige fastställs budgeten genom riksdag
ens beslut, liksom i Finland. Riksdagens rätt 
att ändra budgeten är obegränsad, och riksdag
en kan besluta om användningen av statens 
medel också utanför budgeten. Riksdagsmän
nen kan ta initiativ i fråga om budgeten inom 
femton dagar från den dag då budgetproposi
tionen anmäldes i riksdagen (3 kap l O § riks
dagsordningen). Om riksdagen beslutar att 
fastställa budgeten för annan tid än det egent
liga budgetåret, beslutar den samtidigt särskilt 
om en möjlig förlängning av motionstiden. I 
medeltal väcks lika många motioner i fråga om 
budgeten i Sverige som i Finland (under 
1980-talet ca 2 000 - 3 000 per budgetår). 

I Norge fastställs budgeten, på motsvarande 
sätt som i Finland, genom stortingets beslut. 
Också i Norge är stortingets rätt att göra 
ändringar i budgeten obegränsad och leda
möternas rätt att ta initiativ till ändringar är 
inte tidsmässigt begränsad. Antalet enskilda 
initiativ i fråga om budgeten, vilka tagits av 
ledamöterna, har varit lågt. 

Till skillnad från de övriga nordiska länder
na är budgeten i Danmark en lag till sin 
juridiska karaktär (finanslov). Regeringen, le
damöterna i folketinget och under vissa förut
sättningar utskotten har rätt att ta initiativ till 
lagstiftning. Tiderna för att ta initiativ tilllagar 
är inte begränsade i lag, men enligt allmän 
praxis tas inga initiativ under sessionsåret efter 
mars månad. Initiativ angående budgeten skall 
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helst inlämnas senast fyra dagar innan budge
ten behandlas i folketinget, men folketinget kan 
tillåta initiativ under pågående behandling (for
retningsorden for Folketinget 18 §). Initiativ i 
fråga om budgeten har varit förhållandevis 
ovanliga i Danmark. Ä ven i Danmark är 
folketingets rätt att göra ändringar i fråga om 
budgeten obegränsad. 

2. Föreslagna ändringar 

2.1. Budgetmotioner 

I riksdagsarbetet har konstaterats att den 
motionstid om sju dagar som har reserverats 
för väckande av budgetmotioner är för kort. 
Eftersom budgetmotioner inte längre från och 
med den l mars 1992 kan väckas under den 
s.k. allmänna motionstiden, utan först då 
budgetpropositionen blivit känd, är en motions
tid om sju dagar inte tillräcklig för att riks
dagsmännen skall kunna sätta sig in i budgeten 
och göra upp en motion. En förlängning av 
motionstiden är motiverad också därför att 
ändringen av regeringsformens och riksdags
ordningens stadganden om statshushållningen 
innebär att riksdagsmännens motionsrätt i frå
ga om statsbudgeten utvidgas. Till skillnad från 
situationen i dag blir det möjligt att väcka 
finansmotioner i alla de frågor som kan tas 
upp i budgeten. Också ökningen av statsbud
getens innehåll har ökat behovet av att för
länga motionstiden. 

I propositionen föreslås att 32 § 3 mom. 
riksdagsordningen som träder i kraft den l 
mars 1992 skall ändras så att motionstiden för 
budgetmotioner förlängs med en vecka, från 
sju till fjorton dagar. 

Däremot föreslås inte att motionstiden för 
budgetmotioner med anledning av en tilläggs
budgetproposition skall förlängas. I de flesta 
fall måste en tilläggsbudget behandlas brådsk
ande, vilket innebär att en motionstid på mera 
än tre dagar kunde vara problematisk. Särskilt 
årets sista tilläggsbudget har ofta måst be
handlas mycket snabbt. En strävan under de 
senaste åren har varit att minska antalet 

tilläggsbudgeter och att begränsa tilläggsbud
geterna att främst gälla justeringar som är 
nö~vändiga med hänsyn till statens lagstadgade 
utgtfter. 

2.2. Övriga ändringar 

.. De o än~ri.ngar som i. propositionen i övrigt 
foreslas 1 nksdagsordnmgen samt i lagen om 
riksdagsmannaarvode (328/47) och lagen om 
riksdagens tjänstemän (1255/87) utgörs av 
främst lagtekniska revideringar som ansluter 
sig till de ändringar i regeringsformen och 
riksdagsordningen som skedde i juli 1991. 

3. Beredningen a v propositionen 

Förslaget bygger till sina centrala delar på 
ett uttalande av riksdagen där riksdagen förut
satte att regeringen snabbt skulle avlåta en 
proposition med förslag till lag om ändring av 
3.2 § riksdag~ordningen i syfte att förlänga den 
ttd under vtlken budgetmotioner får väckas 
med anledning av budgetpropositionen. Änd
ringen borde enligt riksdagens åsikt träda i 
kraft samtidigt som den behandlade totalrefor
men. Dessutom ansåg riksdagens grundlagsut
skott i sitt betänkande (GrUB 2/1991 rd.) att 
det var skäl att utreda om också tiden för 
v:äckan~e .. av budgetmotioner som ansluter sig 
till en tillaggsbudgetproposition borde förläng
as. 

Förslaget har beretts i justitieministeriet. 
Förslaget har behandlats i den kommission för 
riksdagsbehandling av statsbudgeten som till
satts av riksdagen. I kommissionen har bl.a. 
riksdagen, justitieministeriet, finansministeriet 
och statens tryckericentral varit företrädda. 

4. Propositionens ekonomiska och 
organisatoriska verkningar 

Propositionen har inga ekonomiska eller 
organisatoriska verkningar. 
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DETALJMOTIVERING 

l. Motivering till lagförslagen 

1.1. Riksdagsordningen 

lO§. Denna paragraf föreslås bli ändrad så 
att den felaktiga hänvisningen till 8 § riksdags
ordningen rättas. Det i lagrummet nämnda 
stadgandet i 8 § 2 mom. har genom en i juli 
1991 given lag om ändring av 3 och 8 §§ 
riksdagsordningen (1075/91) blivit 8 § 3 mom. 

32 §. Enligt 3 mom. skall tiden för väckande 
av budgetmotioner vara fjorton dagar. Motions
tiden skall börja som nu, då det har meddelats 
att budgetpropositionen har kommit till riks
dagen, men skall upphöra klockan tolv den 
fjortonde dagen därefter. 

49 §. Det föreslås att de oriktiga hänvisning
arna i 3 och 4 mom. till 65 § regeringsformen, 
som i sin ändrade lydelse träder i kraft den l 
mars 1992, rättas. 

64 §. I paragrafen föreslås den ändring som 
föranleds av att benämningen finansmotion 
ändras. 

1.2. Lagen om riksdagsmannaarvode 

4 §. Paragrafens 4 mom. föreslås bli upphävt 
på grund av att riksdagens lönedelegation har 
dragits in. 

5 a§. Hänvisningen i paragrafens första mo
ment skall ändras till en hänvisning till lagen 
om olycksfallsersättning för statstjänstemän 
(449/90), som gäller numera. I propositionen 2 

mom. ändras ordet "statsförslaget". Paragrafen 
föreslås bli ändrad så att det i 2 mom. hänvisas 
till "statsbudgeten". 

1.3. Lagen om riksdagens tjänstemän 

4 §. Eftersom benämningen statsförslaget har 
ändrats föreslås att ordet "statsförslaget" i l 
mom. och i det inledande stycket i 2 mom. 
ändras till "statsbudgeten". 

2. Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft samtidigt med 
ändringen av VI kap. Regeringsformen för 
Finland och de ändringar i riksdagsordningen 
som har samband med den, dvs. den l mars 
1992. 

3. Lagstiftningsordning 

Det förslag till ändring av riksdagsordningen 
som ingår i propositionen bör behandlas i den 
ordning som stadgas i 67 § riksdagsordningen 
och förslaget till ändring av lagen om riksdags
mannaarvode i den ordning som anges i 70 § 
riksdagsordningen. 

Med stöd av vad som anförs ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 



1991 rd - RP 226 5 

l. 
Lag 

om ändring av riksdagsordningen 

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar, 
ändras i riksdagsordningen 10 § 2 mom., 32 § 3 mom., 49 § 3 och 4 mom. samt 64 §, 
dessa lagrum sådana de lyder, 10 § 2 mom. i lag av den 7 juli 1970 (454/70), 32 § 3 mom. samt 

49 § 3 och 4 mom. i lag av den 22 juli 1991 (1078/91) och 64 §i lag av den18mars 1983 (278/83), 
som följer: 

10 § 

Handhavandet av riksdagsmannauppdraget 
avbryts för den tid under vilken riksdagsman
nen är i tjänst som avses i 8 § 3 mom. Under 
denna tid får riksdagsmannen inte delta i 
riksdagsgöromålen. 

32 § 

Budgetmotioner kan väckas under en tid 
som börjar när budgetpropositionen har an
mälts i riksdagen och som slutar klockan 12 
den fjortonde dagen därefter. Med anledning 
av en tilläggsbudgetproposition kan budgetmo
tioner väckas under en tid som börjar när 
propositionen har anmälts i riksdagen och som 
slutar klockan 12 den tredje dagen därefter. 

49 § 

Det specialutskott som avses i 65 § 3 mom. 
regeringsformen är statsutskottet, som kan 
underställa riksdagen sitt beslut. Riksdagen 
skall efter diskussion fastställa eller låta bli att 
fastställa beslutet. 

statsutskottet skall genom förmedling av 
respektive statsrådsmedlem följa förhandlingar
na om de anställningsvillkor som avses i 65 § 3 
mom. regeringsformen samt beredningen av 
besluten om dessa. statsrådet skall till statsut
skottet för godkännande överlämna tjänste
och funktionärskollektivavtalen samt statsrå
dets eller kommunala arbetsmarknadsverkets 
beslut om tjänstemännens och tjänsteinne
havarnas anställningsvillkor. 

64 § 
Om inte ett i 63 § nämnt ärende vid före

dragning för remittering till utskott enhälligt 
remitteras, är det bordlagt till något av riks
dagens närmast följande plena. Då kan ärendet 
inte längre bordläggas. Likväl kan ett ärende 
som gäller en budgetmotion eller en hemställ
ningsmotion bordläggas, om riksdagen så be
slutar. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 
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2. 
Lag 

om ändring av lagen om riksdagsmannaarvode 

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 70 § riksdagsordningen stadgar, 
upphävs i lagen den 30 april 1947 om riksdagsmannaarvode (328/47) 4 § 4 mom., sådant det 

lyder i lag av den 6 november 1970 (665/70), samt 
ändras 5 a§, sådan den lyder i lag av den 23 april 1976 (330/76), som följer: 

5a§ 
En riksdagsmans rätt till ersättning vid olycks

fall bestäms i tillämpliga delar enligt lagen 
om olycksfallsersättning för statstjänstemän 
(449/90). 

På det sätt som riksdagens kanslikommission 
bestämmer kan av statens medel enligt stats
budgeten betalas kostnaderna för allmänna 

3. 

hälsoundersökningar och arbetshälsovård i frå
ga om riksdagsmännen. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Lag 
om ändring av 4 § lagen om riksdagens tjänstemän 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 31 december 1987 om riksdagens tjänstemän (1255/87) 4 § l mom. och det 

inledande stycket i 2 mom. som följer: 

4 § 
Tjänster kan inrättas med anslag som har 

anvisats för avlöningar i statsbudgeten. I mo
tiveringen till budgetpropositionen skall anges 
antalet tjänster som huvudsyssla vilka skall 
inrättas samt det huvudsakliga uppgiftsområ
det för dem, om de inte är sådana att de med 
stöd av 2 mom. skall specificeras i statsbudge
ten. 

Helsingfors den 20 december 1991 

Följande tjänster samt tjänster som till tjäns
teställningen motsvarar dem eller är högre får 
inte inrättas, om inte varje särskild tjänst blivit 
specificerad i statsbudgeten: 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Justitieminister Hanne/e Pokka 
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Bilaga 

l. 
Lag 

om ändring av riksdagsordningen 

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar, 
ändras i riksdagsordningen lO§ 2 mom., 32 § 3 mom., 49 § 3 och 4 mom. samt 64 §, 
dessa lagrum sådana de lyder, lO§ 2 mom. i lag av den 7 juli 1970 (454/70), 32 § 3 mom. samt 

49 § 3 och 4 mom. i lag av den 22 juli 1991 (1078/91) och 64 §i lag av den 18mars 1983 (278/83), 
som följer: 

Lag som ändras Föreslagen lydelse 

lO§ 

Handhavandet av den till riksdagsman val
des riksdagsmannauppdrag avbrytes för den 
tid, under vilken han är i tjänst, som avses i 8 § 
2 mom. Under denna tid må riksdagsmannen 
icke deltaga i riksdagsgöromålen. 

Handhavandet av riksdagsmannauppdraget 
avbryts för den tid under vilken riksdagsmannen 
är i tjänst som avses i 8 § 3 mom. Under denna 
tid får riksdagsmannen inte delta i riksdagsgö
romålen. 

32 § 

Budgetmotioner kan väckas under en tid 
som börjar när det meddelas att budgetpropo
sitionen har kommit och som slutar klockan 12 
den sjunde dagen därefter. Med anledning av 
en tilläggsbudgetproposition kan budgetmo
tioner väckas under en tid som börjar när det 
meddelas att propositionen har kommit och 
som slutar klockan 12 den tredje dagen däref
ter. 

Budgetmotioner kan väckas under en tid 
som börjar när budgetpropositionen har an
mälts i riksdagen och som slutar klockan 12 
denfJortonde dagen därefter. Med anledning av 
en tilläggsbudgetproposition kan budgetmo
tioner väckas under en tid som börjar när 
propositionen har anmälts i riksdagen och som 
slutar klockan 12 den tredje dagen därefter. 

49 § 

Det specialutskott som avses i 65 § 2 mom. 
regeringsformen är statsutskottet, som kan 
underställa riksdagen sitt beslut. Riksdagen 
skall efter diskussion fastställa eller låta bli att 
fastställa beslutet. 

statsutskottet skall genom förmedling av 
respektive statsrådsmedlem följa förhandlingar
na om de anställningsvillkor som avses i 65 § 2 
mom. regeringsformen samt beredningen av 
besluten om dessa. statsrådet skall till statsut
skottet för godkännande överlämna tjänste
och funktionärskollektivavtalen samt statsrå
dets eller kommunala arbetsmarknadsverkets 
beslut om tjänstemännens och tjänsteinneha
varnas anställningsvillkor. 

Det specialutskott som avses i 65 § 3 mom. 
regeringsformen är statsutskottet, som kan 
underställa riksdagen sitt beslut. Riksdagen 
skall efter diskussion fastställa eller låta bli att 
fastställa beslutet. 

statsutskottet skall genom förmedling av 
respektive statsrådsmedlem följa förhandlingar
na om de anställningsvillkor som avses i 65 § 3 
mom. regeringsformen samt beredningen av 
besluten om dessa. statsrådet skall till statsut
skottet för godkännande överlämna tjänste
och funktionärskollektivavtalen samt statsrå
dets eller kommunala arbetsmarknadsverkets 
beslut om tjänstemännens och tjänsteinneha
varnas anställningsvillkor. 



8 1991 rd - RP 226 

Lag som ändras 

64§ 
Om inte i 63 § nämnt ärende vid föredrag

ning för remittering till utskott enhälligt remit
teras, är det bordlagt till något av riksdagens 
närmast följande plena. Då kan ärendet inte 
längre bordläggas. Likväl kan ärende som 
gäller en finansmotion eller en hemställnings
motion bordläggas, om riksdagen så beslutar. 

2. 

Föreslagen lydelse 

64 § 
Om inte ett i 63 § nämnt ärende vid före

dragning för remittering till utskott enhälligt 
remitteras, är det bordlagt till något av riksdag
ens närmast följande plena. Då kan ärendet 
inte längre bordläggas. Likväl kan ett ärende 
som gäller en budgetmotion eller en hemställ
ningsmotion bordläggas, om riksdagen så be
slutar. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Lag 
om ändring av lagen om riksdagsmannaarvode 

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 70 § riksdagsordningen stadgar, 
upphävs i lagen den 30 april 1947 om riksdagsmannaarvode (328/47) 4 § 4 mom., sådant det 

lyder i lag av den 6 november 1970 (665/70), samt 
ändras 5 a §, sådan den lyder i lag av den 23 april 1976 (330/76), som följer: 

Gällande lydelse 

Vad ovan i denna paragraf är stadgat, gäller 
i tillämpliga delar även medlemmarna i riksdag
ens lönedelegation. 

5a§ 
Riksdagsmans rätt till ersättning vid olycks

fall bestämmes i tillämpliga delar enligt lagen 
angående innehavares av statstjänst och -be
fattning rätt till skadestånd vid olycksfall 
(154/35). 

På sätt riksdagens kanslikommission bestäm
mer kunna av statens medel inom ramen för 
statsförslaget erläggas kostnaderna för allmän
na hälsoundersökningar och arbetshälsovård i 
fråga om riksdagsmännen. 

4§ 

Föreslagen lydelse 

(4 mom. upphävs) 

5a§ 
En riksdagsmans rätt till ersättning vid 

olycksfall bestäms i tillämpliga delar enligt 
lagen om olycksfallsersättning för statstjänste
män (449/90). 

På det sätt som riksdagens kanslikommission 
bestämmer kan av statens medel enligt stats
budgeten betalas kostnaderna för allmänna 
hälsoundersökningar och arbetshälsovård i frå
ga om riksdagsmännen. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 
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3. 
Lag 

om ändring av 4 § lagen om riksdagens tjänstemän 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 31 december 1987 om riksdagens tjänstemän (1255/87) 4 § l mom. och det 

inledande stycket i 2 mom. som följer: 

Gällande lydelse 

4§ 
Tjänster kan inrättas inom ramen för anslag 

som har anvisats för avlöningar i statsförslaget 
I motiveringen till propositionen angående 
statsförslaget skall anges antalet tjänster som 
huvudsyssla vilka skall inrättas samt det hu
vudsakliga uppgiftsområdet för dem, om de 
inte är sådana att de med stöd av 2 mom. skall 
specificeras i statsförslaget 

Följande tjänster samt tjänster som till tjäns
teställningen motsvarar dem eller är högre får 
inte inrättas, om inte varje särskild tjänst blivit 
specificerad i statsförslaget: 

2 311792E 

Föreslagen lydelse 

4§ 
Tjänster kan inrättas med anslag som har 

anvisats för avlöningar i statsbudgeten. I moti
veringen till budgetpropositionen skall anges 
antalet tjänster som huvudsyssla vilka skall 
inrättas samt det huvudsakliga uppgiftsområ
det för dem, om de inte är sådana att de med 
stöd av 2 mom. skall specificeras i statsbudge
ten. 

Följande tjänster samt tjänster som till tjäns
teställningen motsvarar dem eller är högre får 
inte inrättas, om inte varje särskild tjänst blivit 
specificerad i statsbudgeten: 

Denna lag träder i kraft den 
199. 




