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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av riksdagsordningen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås avskaffande dels av 
möjligheten att lämna lagförslag vilande, dels 
av den särskilda ordningen för stiftande av 
skattelagar. Förslag till lagar som skär ner 
statens utgifter och som försvagar det lagstad
gade grundläggande utkomstskyddet, skall 
dock fortfarande kunna lämnas vilande. Från
sett detta undantag skall en riksdagsmajoritet 
kunna stifta vanliga lagar utan att en tredjedels 
minoritet, dvs. 67 riksdagsmän, såsom för 
närvarande skall kunna fördröja lagarnas slut
liga antagande. Samtidigt avskaffas den inveck
lade indelningen av skattelagarna i grupper 
med olika behandlingsordning. Ä ven ska ttela
garna skall härefter stiftas i den ordning som 
gäller vanlig lag. Enligt förslaget skall i riks
dagsordningen upphävas i det närmaste alla 
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stadganden om hur lagförslag lämnas vilande 
och alla stadganden om den särskilda ordning 
som gäller stiftande av skattelag. 

Reformen medför ingen ändring i de stad
ganden om kvalificerad majoritet eller de övri
ga motsvarande särskilda stadganden som gäl
ler ändring av eller avvikelse från grundlag, 
landskapet Ålands självstyrelse, kyrkolagen 
och riksdagsmannaarvode. 

Avsikten är att lagen skall träda i kraft så 
snart som möjligt sedan den antagits och blivit 
stadfäst, dock tidigast den l mars 1992. Lag
förslag som lämnats vilande innan lagen har 
trätt i kraft skall likväl behandlas i enlighet 
med de stadganden som gällde vid ikraft
trädandet. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

l. Gällande regelsystem för hur 
lagförslag lämnas vilande 

1.1. Regelsystemets bakgrund 

Regelsystemet för hur lagförslag lämnas vi
lande härstammar från lantdagsordningen av 
år 1906. stadgandena antogs kunna bidra till 
att lantdagen inte skulle stifta lagar som inte 
var tekniskt sett färdiga eller som grundade sig 
på viljan hos en liten, tillfällig majoritet. Syftet 
var att underlätta övergången från en stånds
lantdag med fyra kamrar till en enkammarlant
dag som valts med allmän och lika rösträtt. 
Regelsystemet skulle ge behandlingsordningen i 
enkammarlantdagen sådana bromsande egen
skaper som är typiska för tvåkammarsystemet. 

Efter att Finland hade vunnit sin självstän
dighet blev det nödvändigt att revidera den 
från den från ryska tiden härstammande lant
dagsordningen. Efter många omgångar stifta
des år 1928 på basis av en riksdagsmotion den 
nya riksdagsordningen som fortfarande är i 
kraft. Under då rådande politiska förhållanden 
uppställdes uttryckligen som mål för lagrevi
sionen att i grundlagen skulle införas de änd
ringar som oundgängligen påkallades av suve
räniteten. Någon ingående diskussion fördes 
inte om stadgandena om hur lagförslag lämnas 
vilande. 

Frågan om en revision av stadgandena be
handlades vid flera tillfällen under 1970-talet, 
nämligen inom statsförfattningskommitten 
(kommittebetänkande 1974:27) och i de utlåt
anden som gavs över dess betänkande (kom
mittebetänkande 1975:88) samt i kommissionen 
för majoritetsstadgandena (kommittebetänkan
de 1978: lO). Behandlingen av ärendet ledde 
likväl inte till lagstiftningsåtgärder. 

Inom revisionskommitten för statsförfatt
ningen (kommmebetänkande 19ö3:49) nåude 
man år 1983 samförstånd om vissa ändrings
förslag. På basis av kommittebetänkandet upp
gjordes en regeringsproposition (254/1987 rd.), 
vilken riksdagen godkände med vissa ändringar 
och republikens president stadfäste sommaren 
1987 (lag om ändring av riksdagsordningen 
577 /87). Den tid för vilken ett lagförslag kan 
lämnas vilande förkortades därvid så att för
slaget i regel skall tas till ny behandling vid den 
lagtima riksdag som hålls efter följande lagtima 
riksdag. Samtidigt uppmjukades regelsystemet 

även i vissa andra hänseenden. Revisionen 
innebär att man gav upp ett av de främsta 
motiven för systemet. Att ett lagförslag lämnas 
vilande innebär inte längre en möjlighet för 
minoriteten att vid ett riksdagsmannaval 
underställa ett kontroversiellt lagförslag be
dömning av väljarna. 

Revisionen av år 1987 är den viktigaste 
ändringen av re~elsystemet för hur lagförslag 
lämnas vilande. A ven om systemet under årens 
lopp har modifierats i andra avseenden, har 
dess faktiska betydelse knappast begränsats. 
Systemet har bibehållit sina grundläggande 
egenskaper i mer än 85 år. 

Å andra sidan bör det beaktas att regelsys
temet har ändrats så att stadgandena mjukats 
upp och att ändringarna har varit rätt många. 
Den senaste reformplanen är det förslag som 
avser att förhindra att sådana lagförslag läm
nas vilande som gäller inbesparing av statens 
utgifter, s.k. sparlagar. Propositionen härom 
har av riksdagen i februari 1991 godkänts att 
vila till första lagtima riksdag efter val. 

1.2. Gällande regelsystem 

Det grundläggande stadgandet om hur lag
förslag lämnas vilande ingår i 66 § 7 mom. 
riksdagsordningen. Ett lagförslag lämnas vilan
de, om ett därom väckt förslag understöds av 
minst en tredjedel av riksdagens samtliga med
lemmar, alltså av minst 67 riksdagsmän. stad
gandet avviker från den allmänna regeln i 
riksdagsordningen, enligt vilken en kvalificerad 
majoritet normalt beräknas enligt antalet riks
dagsmän som deltagit i omröstningen. En 
omröstning om att lämna ett lagförslag vilande 
förrättas endast om förslaget vid den tredje 
behandlingen har erhållit flertalet röster. 

Under ären 19U7-l987 innebar ett besiut 
om att lämna ett lagförslag vilande, att den 
slutliga behandlingen av ärendet uppskjöts till 
en riksdag som sammankom efter val. Ar 1987 
blev den tid för vilken ett lagförslag kan 
lämnas vilande förkortad så, att ett lagförslag 
som blivit vilande vid en riksdag upptas till 
behandling vid den lagtima riksdag som hålls 
efter följande lagtima riksdag. Lagförslaget 
skall alltså alltid vila över en lagtima riksdag. 
Vid valperiodens sista lagtima riksdag lämnas 
ett lagförslag vilande endast över val, och det 
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upptas till behandling vid den första lagtima 
riksdag som sammankommer efter valen. 

Vid den nya riksdagsbehandlingen kan lag
förslaget ändras endast i begränsad omfattning. 
Under åren 1907-1987 gällde ett ovillkorligt 
förbud att göra ändringar. År 1987 uppmjuka
des förbudet på så sätt, att i riksdagsordning
ens 73 § uttrycket "oförändrat antagas eller 
förkastas" numera motsvaras av "godkännas 
med oförändrat sakinnehåll eller förkastas". 
Syftet med denna ändring var att begränsa den 
lagstiftningshämmande verkan som följde av 
att lagförslag lämnades vilande. Ett ovillkorligt 
ändringsförbud har likväl bibehållits för lag
förslag som kräver bifall eller antagande av 
Ålands landsting, fr.o.m. 1993 Ålands lagting. 

Ett lagförslag som lämnats vilande upptas 
enligt 73 § riksdagsordningen till behandling på 
nytt i en enda omgång vid den riksdag till 
vilken förslaget blivit vilande. Beslut i ärendet 
fattas med enkel majoritet utan att förslaget 
kan lämnas vilande på nytt. 

Ett lagförslag som lämnats vilande kan inte 
endast godkännas eller förkastas utan kan även 
konstateras ha förfallit, för den händelse riks
dagen efter att förslaget lämnats vilande har 
antagit en ny lag om samma sak (riksdagsord
ningen 74 §; 576/87). Det ankommer på riks
dagens plenum att vid riksdagens början på 
framställning av talmanskonferensen konsta
tera att lagförslaget har förfallit. 

Enligt ordalydelsen i 66 § riksdagsordningen 
är det endast lagförslag som kan lämnas 
vilande. I andra ärenden som riksdagen be
handlar föreligger inte någon sådan möjlighet. 
Enligt gällande tolkning kan alla de lagförslag 
lämnas vilande, beträffande vilka inte någon 
annan behandlingsordning anges i riksdagsord
ningen. Riksdagspraxis har inte godkänt en av 
talmannen på 1930-talet föreslagen tolkning, 
enligt vilken ett förslag om en temporär lag inte 
skulle få lämnas vilande. 

Från huvudregeln om möjligheten att lämna 
ett lagförslag vilande finns flera undantag. För 
det första gäller enligt 68 § l mom. (1078/91) 
riksdagsordningen, att ett lagförslag inte får 
lämnas vilande, om det angår ny eller ökad 
skatt eller innebär att en för viss tid stadgad 
skatt fortfarande skall uppbäras till oförändrat 
belopp. Detta förbud gäller endast statsbeskatt
ningen. Enligt rådande tolkning omfattar för
budet alla lagförslag genom vilka skattebördan 
i något avseende ökas, även om den totala 
skattebördan lättas. 

Betydelsen av förbudet att lämna ett lagför
slag vilande då förslaget avser att öka skatte
bördan i något avseende begränsas av, att 
beslut om att anta en sådan lag måste fattas 
med 2/3 majoritet, om lagen avses att vara i 
kraft under längre tid än ett finansår. Därför 
kan lagar som ökar skattebördan i något 
avseende endast som ettåriga lagar handläggas 
helt oberoende av stadgandena om kvalificerad 
majoritet. 

Förbudet att lämna skattelagar vilande är 
det viktigaste av de undantag som gäller 
möjligheten att lämna lagförslag vilande. Utan 
detta undantag kunde det visa sig omöjligt att 
få budgeten i balans. 

Det andra undantaget är att ett ärende enligt 
69 § riksdagsordningen inte får lämnas vilande, 
när fråga är om ikraftträdande av sådana 
bestämmelser i fördrag mellan Finland och 
utländska makter som hör till området för 
lagstiftningen. Detta förbud gäller endast för
slag till sådana lagar som behövs för att för 
Finlands vidkommande sätta i kraft de förplik
telser som följer av ett fördrag. Under förbudet 
faller t.ex. en lag genom vilken kvantitativa 
importbegränsningar upphävs i enlighet med 
ett ingånget frihandelsavtal. Däremot gäller 
förbudet inte lagar vilkas syfte är att bemästra 
näringslivets anpassningssvårigheter vid en li
beralisering av handeln. 

För det tredje får ett lagförslag om riksdags
mannaarvode enligt 70 § riksdagsordningen in
te lämnas vilande. Ett sådant lagförslag kräver 
emellertid för att godkännas 2/3 majoritet. 
stadgandets ordalydelse har sedan år 1955 i 
viss mån varit vilseledande. Då ändrades näm
ligen 16 § l mom. (209/55) riksdagsordningen 
så, att det numera är endast grunderna för 
riksdagsmännens arvode och resekostnadser
sättningar som fastställs genom lag i enlighet 
med 70 § riksdagsordningen. 

För det fjärde får ärenden som undergår två 
behandlingar i plenum enligt 71 § riksdagsord
ningen inte lämnas vilande. Detta förbud sak
nar emellertid självständig betydelse. De ären
den som kan undergå två behandlingar är 
nämligen inte lagstiftningsärenden, varför de 
även utan det särskilda förbudet i 71 § är 
undantagna från att lämnas vilande.Det femte 
förbudet att lämna ärenden vilande ingår i 72 § 
riksdagsordningen och gäller lagförslag som 
regeringen förelagt en urtima riksdag. Vid 
revisionen av riksdagsordningen år 1983 
(278/83) infördes viktiga inskränkningar av 
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möjligheten att sammankalla urtima riksdag. 
Lagtima riksdag fortgår i allmänhet till dess 
följande lagtima riksdag sammankommer. 
Riksdagen kan besluta att avsluta sina sam
manträden endast under den sista riksdagen av 
valperioden eller om riksdagen förklarats upp
löst. Det är därför endast i dessa fall som det 
numera kan förekomma att en urtima riksdag 
sammankallas. En urtima riksdag får inte 
fortgå längre än t.o.m. den sista vardagen 
innan lagtima riksdag börjar. 

För det sjätte innehåller 66 § 8 mom. 
(237 /79) riksdagsordningen ett förbud mot att 
lämna lagförslag vilande. stadgandet gäller 
lagförslag vars syfte är att förbjuda en sådan 
tillämnad eller redan påbörjad stridsåtgärd 
bland tjänstemän eller funktionärskollektivav
tal underkastade funktionärer som är ägnad att 
åstadkomma en allvarlig störning av funktioner 
som är nödvändiga för samhällets säkerhet 
eller för skyddande av enskilda medborgares liv 
eller hälsa. Detta förbud infördes i samband 
med lagstiftningen om tjänstekollektivavtal år 
1970 och stadgandet förnyades år 1979. 

Det sjunde och nyaste förbudet har tillkom
mit år 1987. Då fogades till riksdagsordningen 
en ny 67 a§, som innehåller förbud mot att 
lämna lagförslag vilande bl.a. när fråga är om 
övervakning och reglering av utrikeshandeln 
samt av priser och löner. En förutsättning är 
härvid att lagen avses vara i kraft högst två år 
och att folkhushållningen hotas av en allvarlig 
störning. 

1.3. Praxis 

Under självständighetstiden har man vid de 
flesta riksdagar begagnat eller försökt begagna 
möjligheten att lämna lagförslag vilande. En
dast vid tre fredstida riksdagar har det inte 
väckts ett enda förslag om att lämna något 
lagförslag vilande. Under åren 1917-1990 har 
omröstning ägt rum i 418 fall eller i medeltal 
5,7 gånger per år. 

Högst har medeltalet av vilande lagförslag 
varit under de sista årtiondena. Vid riksdagar
na åren 1966-1990 har det verkställts i me
deltal 8,3 omröstningar per år om att lämna 
lagförslag vilande. Omröstningarna har gällt 
omkring 4% av samtliga av riksdagen god
kända lagförslag, dvs. vart 25:e lagförslag. 

Vid riksdagarna åren 1917-1990 har sam
manlagt 113 lagförslag lämnats vilande, m.a.o. 

1,5 lagförslag per år. Antalet har minskat för 
varje decennium som gått. Valperioden 
1987-1991 utgör dock ett undantag. Då läm
nades Il lagförslag vilande, vilket ger ett 
medeltal på 2,8 per år, medan medeltalet för de 
två föregående årtiondena var 0,9 per år. 

Vid riksdagarna åren 1966-1990 har ett av 
tvåhundra lagförslag lämnats vilande. Betydel
sen av regelsystemet är därför kanske inte 
numerärt så stor som man allmänt förmodat. 

Tvärtemot vad som antogs då lantdagsord
ningen stiftades år 1906 har regelsystemet för 
hur lagar lämnas vilande inte kommit att få 
någon betydelse när det gäller lagarnas teknis
ka standard. Det är vanligen de politiskt 
kontroversiella lagförslagen som föreslagits bli 
vilande. I några fall har motsättningarna gällt 
principiella frågor, såsom alkohollagstiftningen 
och försvarsförvaltningen. I främsta rummet 
kommer likväl de ärenden som gäller inkomst
fördelningen inom samhället, i vilka de ekono
miska motsättningarna ofta lett till försök att 
fördröja behandlingen. Under de senaste år
tiondena har möjligheten att lämna lagförslag 
vilande främst kommit i användning i ärenden 
som gällt välfärdssamhällets social- och hälso
vård eller undervisningsväsende. I särskilt stor 
omfattning har denna möjlighet utnyttjats vid 
behandlingen av sparlagar. Av de 18 lagförslag 
som lämnades vilande åren 1981-1990 utgjor
des 12 av förslag till sparlagar. Däremot har 
det blivit allt mera sällsynt att lagförslag som 
angår statens traditionella uppgifter har läm
nats vilande. 

Förbudet att lämna ettåriga skattelagar vil
ande är det enda av alla ovan nämnda förbud 
som har haft en mera framträdande betydelse i 
det praktiska lagstiftningsarbetet. Förslagen till 
skattelagar har varit talrika och har ofta varit 
föremål för politiska meningsolikheter. Särskilt 
under republikens två första decennier, en tid 
då regeringarna i allmänhet byggde på en smal 
bas och regeringsskiften var vanliga, var möj
ligheten att stifta ettåriga skattelagar med enkel 
majoritet en nödvändighet. Under de senaste 
25 åren har regeringarna med enstaka undan
tag haft ett brett parlamentariskt stöd och varit 
långlivade. skattelagarna har ofta kunnat stif
tas som permanenta lagar med 2/3 majoritet i 
riksdagen. Under åren 1981-1990 behandlades 
142 förslag till ettåriga skattelagar. 

Ä ven det förbud som gäller lagförslag om 
införande av statsfördrag har ofta kommit att 
tillämpas till följd av den tilltagande interna-
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tionella verksamheten. Andelen av dessa lagar 
tilltar fortfarande. Under åren 1981-1990 var 
deras antal 127. En ratificering av avtalet om 
det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(EES) kan ytterligare öka deras antal. 

I fråga om statsfördragen har det rått enhäl
lighet. Det var år 1927 som riksdagen senast 
vägrade att godkänna ett statsfördrag. Ä ven 
om riksdagsordningen inte hade innehållit nå
got förbud mot att lämna lagar om införande 
av statsfördrag vilande, så är det därför möjligt 
att inte ett enda sådant lagförslag skulle ha 
lämnats vilande efter andra världskriget. Läget 
kan likväl komma att förändras med den 
expanderande integrationen, när frågor som 
traditionellt hänförts till inrikespolitiken i ökad 
utsträckning regleras genom statsfördrag. 

Det förbud som gäller lagförslag om riks
dagsmannaarvode har tillämpats sammanlagt 
34 gånger. Ändringen av 16 § l mom. riksdags
ordningen medförde att tillämpningen minska
de från i medeltal 0,8 fall per år (1928-1955) 
till 0,3 fall per år (1956-1990). Under åren 
1981-1990 tillämpades detta förbud endast i 
två fall. 

Förbudet att lämna sådana lagförslag vilan
de som förelagts en urtima riksdag har tilläm
pats fem gånger sedan år 1928. Under den tid 
riksdagsordningen av år 1928 varit gällande 
har urtima riksdag sammankallats endast två 
gånger, nämligen åren 1932 och 1935. År 1932 
stiftades fem lagar med tillämpning av förbu
det, men vid 1935 års urtima riksdag hann 
behandlingen av regeringens propositioner inte 
slutföras. Förbudet har ytterligare förlorat i 
betydelse efter den omfattande inskränkning av 
möjligheterna att sammankalla urtima riksdag 
som gjordes genom ändringen av riksdagsord
ningen år 1983. 

Det förbud som angår lagförslag mot sam
hällsfarliga stridsåtgärder bland tjänstemän och 
vissa funktionärer har aldrig blivit tillämpat. 
Detsamma gäller de förbud som avser lagför
slag om reglering av näringslivet samt ärenden 
som skall undergå två behandlingar i plenum. 

Sammanfattningsvis kan här konstateras, att 
trots att antalet förbud att lämna lagförslag 
vilande är stort, stiftas likväl merparten av 
lagarna i en ordning som tillåter att lagförslag 
lämnas vilande. Under åren 1981-1990 stifta
des 3 905 lagar. A v dem hade 3 325 kunnat 
lämnas vilande. Om man från hela antalet 
frånräknar de lagar som stiftades i grundlags
ordning, de permanenta skattelagar som stifta-

des med 2/3 majoritet samt de lagar som gällde 
riksdagsmannaarvodet, är resultatet att endast 
omkring 7 % av de vanliga lagarna hade 
kunnat antas genom majoritetsbeslut utan att 
minoriteten haft någon möjlighet att lämna 
lagförslagen vilande. 

Det viktigaste av undersökningsresultaten av 
den fortsatta behandlingen av lagförslag som 
lämnats vilande är att endast en femtedel av 
lagförslagen blivit godkända av riksdagen efter 
val. En fjärdedel av förslagen har ansetts ha 
förfallit och 56 % har förkastats. Till gruppen 
av lagförslag som förfallit hör de fall i vilka 
riksdagen antagit ett nytt lagförslag i stället för 
det som lämnats vilande. Vanligen har reger
ingen i en ny proposition gått oppositionen så 
långt till mötes, att denna inte röstat för att det 
nya förslaget skall lämnas vilande. Under de 
två senaste årtiondena av den tidsperiod som 
undersökningarna har gällt har andelen förkas
tade lagförslag stigit till 72 % och andelen 
godkända eller förfallna lagförslag sjunkit till 
11 resp. 17%. 

Uppgifterna om den fortsatta behandlingen 
av lagförslag som lämnats vilande hänför sig 
till åren 1917-1986. För valperioden 
1987-1991 finns motsvarande uppgifter inte 
att tillgå, emedan ett slutligt beslut inte ännu 
fattats om alla de lagförslag som lämnades 
vilande under valperioden. Vid riksdagarna 
åren 1987- 1989 förföll fem lagförslag, medan 
ett förkastades och ett godkändes. Under den
na treårsperiod har antalet lagförslag som 
förfallit varit större än vanligt och antalet 
förkastade lagförslag mindre än vanligt, men 
på grund av den begränsade tid som perioden 
omfattar torde några slutsatser inte kunna 
dras. 

När ett lagförslag lämnats vilande har detta 
alltid inneburit en stor sannolikhet för att 
förslaget slutligen kommer att bli förkastat 
eller får förfalla. Under de senaste årtiondena 
har endast omkring vart tionde av de lagförslag 
som lämnats vilande blivit godkänt efter val. 
Systemet har i praktiken utvecklats till att ge 
minoriteten en makt att hindra att en lag blir 
till, fastän endast en uppskjutande verkan 
ursprungligen var avsedd. Utvecklingen har 
påverkats av det ökade antalet av sådana lagar 
som skall gälla endast en kortare tid. Lagstift
ningen har utvecklats till att vara mera kon
junkturinriktad än tidigare, vilket åter har 
markerat den lagstiftningshämmande effekten 
av att lagförslag lämnas vilande. 



1991 rd - RP 234 7 

Det är möjligt att den år 1987 gjorda 
uppmjukningen av det ovillkorliga ändringsför
budet vid den fortsatta behandlingen kommer 
att begränsa den ovan beskrivna lagstiftnings
hämmande effekt som möjligheten att lämna 
lagförslag vilande haft. A v de lagförslag som 
har lämnats vilande efter andra världskriget 
har 22 eller omkring 1/3 blivit förkastade, 
emedan lagarna inte kunnat tillämpas då tiden 
gått förbi deras ikraftträdelsestadganden. A v 
dessa lagförslag hade uppenbarligen den största 
delen numera kunnat godkännas, eftersom 
övergången från det ovillkorliga ändringsför
budet till ett förbud mot ändring av sakinne
hållet i allmänhet torde göra det möjligt att 
ändra ett ikraftträdelsestadgande. En likartad 
verkan har i vissa fall stadgandet i 20 § 3 mom. 
(607/80) regeringsformen, enligt vilket en lag 
träder i kraft samma dag den publiceras, 
såframt den publiceras efter den tidpunkt som 
anges i lagens ikraftträdelsestadgande. - Be
tydelsen av 1987 års lagändring kan inte ännu 
bedömas på grundval av riksdagspraxis. 

1.4. Rättsjämförande synpunkter 

Det finns inget annat land i vilket en 
minoritet inom parlamentet har en sådan all
män möjlighet att fördröja eller hindra stiftan
de av vanliga lagar, som är jämförbar med det 
finska systemet för hur lagförslag lämnas vil
ande. Ett särskilt förfarande kan i utlandet 
gälla speciella typer av lagar. I Danmark kan 
ett lagförslag om tvångsinlösen av egendom 
röstas vilande av 1/3 av folktinget. Förebilden 
för stadgandet härom har enligt lagberednings
handlingarna varit det finska regelsystemet. I 
Belgien åter krävs 2/3 majoritet, när det gäller 
en ändring av lagstiftningen om hur förvalt
ningsdistrikten uppdelas på de skilda språk
grupperna, även om det inte är fråga om ett 
ärende som rör grundlagen. Det är emellertid 
att märka, att en kvalificerad lagstiftningsord
ning tillämpas såväl i Danmark som i Belgien 
i ärenden som angår rättigheter med karaktär 
av grundläggande rättigheter, i Danmark 
äganderätten och i Belgien de språkliga rättig
heterna. 

Trots att man inte på annat håll funnit det 
vara ändamålsenligt med ett system som är 
jämförbart med det finska, så föreligger likväl 
samma statsförfattningsproblem - risken för 
en majoritetsdemokrati som inte respekterar 

minoritetens rättigheter. I utländska statsför
fattningar har den huvudsakliga modellen för 
en lösning av denna fråga - en av de 
centralaste för demokratin - varit att utrusta 
de grundläggande och mänskliga rättigheterna 
med ett särskilt skydd. 

En annan allmänt nyttjad metod att dämpa 
majoritetens makt är att uppdela folkrepresen
tationen i två kamrar. Systemet har använts 
främst i förbundsstater. Om vardera kamma
rens godkännande behövs för att en lag skall 
kunna stiftas och om medlemmarna i kamrarna 
väljs på olika grunder, kan tvåkammarsystemet 
i viss mån få samma effekt som det finska 
regelsystemet för hur lagförslag lämnas vilande. 

Till sin verkan, fastän inte till formen, 
påminner det finska regelsystemet om den rätt 
som det danska folktingets medlemmar har att 
med l/3 av alla röster kräva att ett lagförslag 
som majoriteten godkänt skall avgöras genom 
folkomröstning. Oppositionens krav att ett 
lagförslag skall underkastas folkomröstning 
kan vara en effektivare metod att förmå ma
joriteten att godkänna minoritetens krav än 
den möjlighet som Finlands riksdagsordning 
ger att rösta ett lagförslag vilande. 

1.5. Bedömning av nuläget 

1.5.1. Svårigheter som gäller tolkningen och 
förfarandet 

stadgandena om hur lagförslag lämnas vil
ande bildar en komplicerad helhet. Det finns 
talrika förbud att lämna lagförslag vilande och 
de flesta av dem är förenade med tolknings
problem. De förbud som gäller förslag till 
skattelagar och lagar om införande av stats
fördrag har visat sig vara de mest svårtolkade. 
De är samtidigt också de förbud som oftast 
tillämpas. 

De nuvarande avgränsningarna av förbuden 
vållar inte blott tolkningsproblem, utan även 
svårigheter med att genomföra lagstiftningsre
former som omfattar dels stadganden som 
berörs av ett förbud, dels stadganden som inte 
berörs av något förbud. Detta har vållat 
besvärligheter särskilt vid förberedelserna för 
en anslutning till det Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES). Likadana svårigheter 
kommer antagligen att också framdeles möta 
de lagstiftningsinitiativ som hör samman med 
en integration. Om det t.ex. blir fråga om att 
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omarbeta bolagslagstiftningen så att den mot
svarar normerna för de Europeiska gemenska
perna (EG), kan en del av ändringarna åstad
kommas genom en lag om införande av stats
fördraget, i vilket fall lagförslaget inte kan 
lämnas vilande, medan åter andra ändringar 
måste ske i en ordning som gör det möjligt att 
lagförslaget lämnas vilande. Samma situation 
uppstår t.ex. vid ikraftträdande av minimidi
rektiv, om Finland önskar hålla en högre nivå 
än vad miniroidirektiven förutsätter. 

Betydelsen av dessa svårigheter kan antas 
vara större än de egentliga tolkningsproblemen. 
Det vore visserligen möjligt att minska svårig
heterna genom att tillämpa en fri lagtolkning, 
men å andra sidan skulle detta öppna en 
möjlighet att kringgå regelsystemet och på så 
sätt göra hela dess ändamålsenlighet ifrågasatt. 

1.5.2. Synliga lagstiftningshämmande verkning
ar 

I ljuset av föreliggande statistiskt underbygg
da undersökningsresultat kan det konstateras 
att försök att lämna lagförslag vilande görs 
ungefår en gång i månaden under den tid 
riksdagen är samlad och att försöken har 
framgång ungefär en gång om året. Ett lagför
slag som lämnats vilande blir vid den slutliga 
behandlingen godkänt ungefär en gång på tio 
år. 

En undersökning av arten av de lagförslag 
som man försökt lämna vilande visar att 
regelsystemet vanligen har använts i ärenden 
som direkt eller indirekt angår inkomstfördel
ningen. Andra synpunkter än sådana som har 
anknytning till minoritetens politiska strävan
den har i ljuset av undersökningen kommit att 
sakna nästan all betydelse. Regelsystemet har 
knappast alls bidragit till att höja lagstiftning
ens tekniska nivå, och det slutliga ödet för de 
lagförslag som lämnats vilande har aldrig 
kommit att utgöra någon central fråga vid 
riksdagsmannavalen, inte ens på den tiden då 
ett lagförslag som lämnats vilande inte kunde 
tas upp till fortsatt behandling förrän efter val. 

När man bedömer behovet av en revision, 
måste man också lägga märke till att regelsys
temet, särskilt efter 1987-års reform har en 
större betydelse för lagförslag som är brådskan
de. Om ett sådant lagförslag lämnas vilande, 
innebär detta i själva verket att förslaget blir 
förkastat, en effekt som det inte ursprungligen 

var avsett att regelsystemet skulle ha. Under de 
senaste åren har i särskilt stor utsträckning 
sparlagar blivit lämnade att vila. Under åren 
1981-1990 lämnades sammanlagt 18 lagar 
vilande, av vilka 12 var sparlagar. 

På det hela taget har den synliga lagstift
ningshämmande effekten av regelsystemet lik
väl inte tilltagit i den omfattning som systemet 
hade gjort möjligt. Hittills har det t.ex. aldrig 
inträffat att oppositionen med öppet och kon
sekvent utnyttjande av regelsystemet har tving
at en regering som åtnjutit riksdagsmajoritetens 
förtroende att avgå eller avvika från grundlin
jen i sin politik. Det har nästan alltid varit 
fråga om enstaka lagstiftningsinitiativ som läm
nats vilande. Under hösten 1991 förefölllikväl 
en situation hålla på att utvecklas, i vilken 
majoritetsregeringens ekonomisk-politiska linje 
kunnat råka i en återvändsgränd delvis som en 
följd av regelsystemet för hur lagförslag lämnas 
vilande. 

1.5.3. Dolda verkningar 

Regelsystemet har jämte de synliga effekter
na även viktiga dolda verkningar. Den främsta 
av dem är att man redan under beredningen av 
ett lagförslag med tanke på risken att förslaget 
kan lämnas vilande vinnlägger sig om en sådan 
utformning att en tredjedels minoritet inte skall 
rösta för vilande. Detta torde vara den vikti
gaste dolda verkningen och samtidigt den som 
det är svårast att påvisa. För det andra kan 
regeringen avstå från att till riksdagen överläm
na ett lagförslag som enligt dess bedömning 
visserligen kommer att understödas av riksdag
ens majoritet, men som likväl kommer att 
lämnas vilande av minoriteten. 

För det tredje kan en minoritet tänkas göra 
bruk av möjligheten att lämna ett lagförslag 
vilande som ett påtryckningsmedel för att få till 
stånd en ändring av lagförslaget under riks
dagsbehandlingen. Det kan även tänkas att 
oppositionen avstår från en sådan möjlighet 
mot att regeringen i stället förbinder sig att 
genomföra reformer som oppositionen kräver i 
andra ärenden. En sådan sammankoppling av 
företag som inte har något inbördes samband 
kan antas snedvrida beslutfattandeL 

För det fjärde kan det tänkas att regeringen 
i stället för ett lagförslag som lämnats vilande 
överlämnar ett nytt lagförslag som den ändrat 
i den riktning oppositionen önskar. 

Det kan påstås att ju mera rationellt det 
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politiska beslutfattandet är, desto större är den 
del av regelsystemets verkningar som förblir 
dold. En lagberedare vars strävan är att få till 
stånd en ändring av lagstiftningen räknar på 
förhand med att förslaget kan lämnas vilande, 
och ingen regering överlämnar till riksdagen ett 
lagförslag som enligt dess bedömning blir 
lämnat att vila. Oppositionen föreslår inte 
heller att ett lagförslag lämnas vilande, om den 
inte tror sig ha framgång vid omröstningen. En 
annan sak är det däremot om regeringen eller 
oppositionen överlämnar ett lagförslag eller 
väcker förslag om att ärendet lämnas vilande 
och detta sker i medvetet syfte att förmå den 
andra parten att yppa sin motsatta ståndpunkt. 

Det är troligt att de dolda verkningarna av 
regelsystemet medför större olägenheter för 
beslutsfattandet än de synliga lagstiftningshäm
mande verkningarna. En exakt klarläggning av 
den saken är dock inte möjlig. 

1.5.4. Inverkan på det parlamentariska systemet 

De dolda verkningarna av regelsystemet för 
hur lagförslag lämnas vilande påverkar tillsam
mans med systemets synliga verkningar hela 
det politiska systemet. 

Regelsystemet inverkar på regeringsbildning
en genom att det framhäver vikten av en bred 
bas för ministären. Regeringens funktionsdug
lighet är inte tryggad av att den åtnjuter 
riksdagsmajoritetens förtroende. Endast om 
antalet riksdagsmän inom oppositionen blir 
mindre än 67 kan regeringen lita på att dess 
lagförslag blir godkända. 

Emedan partifältet i Finland är splittrat är 
även en regering som stöder sig på två tredje
delar av riksdagen inom sig splittrad. Att en 
regering har en bred bas betyder att man inom 
regeringen ständigt måste jämka mellan olika 
uppfattningar. Besluten fördröjs, och en sådan 
regering är inte under normala förhållanden 
kapabel att bedriva en särdeles målmedveten 
och kraftfull verksamhet. 

Till följd av partifältets splittring är det svårt 
att bilda en regering som åtnjuter förtroende 
hos två tredjedelar av riksdagen. Även en 
regering som stöder sig på en riksdagsmajoritet 
måste fortlöpande förhandla med oppositionen 
om att få sina lagförslag att gå igenom. 
Nödvändigheten av förhandlingar kan ses som 
en god följd av regelsystemet, men å andra 
sidan medför förhandlingarna att beslutfattan-
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det fördröjs och att regeringen blir förhindrad 
att följa en konsekvent politisk linje. 

Möjligheten att lämna lagförslag vilande kan 
även ha som följd en allmän ökning av statens 
utgifter och särskilt en ökad användning av 
medel för ändamål som inte ter sig viktiga från 
helhetens synpunkt, men som har en speciell 
betydelse för någon oppositionsgrupp. Den 
offentliga konsumtionen kan öka mera än vad 
som från allmän synpunkt är förnuftigt. En 
enskild intressegrupp kan med fördel göra 
eftergifter som innebär att de gemensamma 
utgifterna ökas, om den blott därigenom kan 
bereda sig själv speciella förmåner. I ljuset av 
praktiska erfarenheter kan det antas att regel
systemet försvårar en minskning av utgifterna i 
ännu högre grad än det bidrar till att öka dem. 

I andra länder finns krav på kvalificerad 
majoritet vid beslutfattandet normalt endast till 
skydd för grundläggande, i grundlag skyddade 
förhållanden bortom det alldagliga politiska 
beslutfattandeL Detta krav på kvalificerad ma
joritet gör att de sedvanliga politiska besluten 
kan fattas genom enkla majoritetsbeslut. Det 
finska regelsystemet för hur lagförslag lämnas 
vilande gäller emellertid även alldeles ordinära 
politiska beslut och det tvingar parterna att 
försöka nå samförstånd även i andra frågor än 
sådana som är av grundläggande art. 

Ett överdrivet tvång att försöka nå samför
stånd har många menliga påföljder. När oppo
sitionen får möjligheten att utöva ett starkt 
inflytande över regeringens åtgärder, avtar 
klarheten i det politiska beslutfattandet och 
ansvarsförhållandena fördunklas. Medborgar
na har svårt att bilda sig en uppfattning om 
t.ex. ett misslyckande i den ekonomiska politi
ken beror på regeringens overksamhet eller på 
att oppositionen ställer hinder för regeringen 
genom att utnyttja minoritetsskyddet. När 
dessutom förskjutningarna i väljarunderstödet 
vid riksdagsmannavalen långtifrån alltid får 
någon inverkan på den politik som förs, avtar 
medborgarnas intresse för valen. Detta åter 
kan ha menliga påföljder för de grunder på 
vilka det demokratiska systemet bygger. 

En demokrati som är baserad på samför
stånd, med andra ord en konsensusdemokrati, 
kan fungera väl när förhållandena är stabila 
och det inte krävs några snabba omställningar. 
En sådan demokrati kan fungera väl också 
under en djup kris när nationens existens är 
hotad, i vilket fall den samhörighetskänsla som 
krisen skapar dämpar bevakningen av särin-
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tressena. Under en medelsvår kris kan denna 
ordning för beslutfattande däremot visa sig 
ineffektiv. En kausensusdemokrati är överhu
vud inneffektiv när förhållandena kräver snab
ba beslut. 

1.5.5. Verkan som minoritetsskydd 

Regelsystemet för hur lagförslag lämnas vi
lande ger minariten skydd för dess rättigheter, 
förutsatt att den får minst 67 riksdagsmän på 
sin sida. Detta minoritetsskydd är regelsyste
mets viktigaste gynnsamma drag även under 
nuvarande förhållanden. I andra länder anses 
det vara tillräckligt med det skydd som de 
grundläggande och mänskliga rättigheterna ger 
minoriteten. Regelsystemet för hur lagförslag 
lämnas vilande har likväl den fördelen i jäm
förelse med skyddet för de grundläggande och 
mänskliga rättigheterna, att när ett lagförslag 
lämnas vilande bildar detta en spärr mot 
nästan all den lagstiftning som kan tänkas 
inskränka individens rättigheter. Systemet med 
grundläggande rättigheter tryggar endast rät
tigheter av grundläggande betydelse för indivi
den. Även de internationella konventionerna 
om mänskliga rättigheter gäller endast rättig
heter av grundläggande betydelse. 

De omfattande skyddsverkningarna av möj
ligheten att lämna lagförslag vilande har en 
accentuerad betydelse i Finland, där systemet 
med grundläggande rättigheter är begränsat 
och knappast alls omfattar några s.k. sociala 
rättigheteter. En revision av de grundläggande 
rättigheterna pågår, men inte ens i reviderat 
skick torde de grundläggande rättigheterna 
kunna erbjuda ett lika omfattande skydd som 
möjligheten att lämna lagförslag vilande. 

Det skydd som systemet att lämna lagförslag 
vilande ger är omfattande, men samtidigt dock 
svagare än skyddet för grundläggande och 
mänskliga rättigheter. 

Regelsystemet för hur lagförslag lämnas vi
lande försvårar en ändring av lagstiftningen 
oberoende av om det är fråga om att öka eller 
minska individens rättigheter. De stadganden 
som gäller grundläggande och mänskliga rät
tigheter försvårar endast en inskränkning av 
individens rättigheter. Redan på grund av 
denna skillnad torde man allmänt kunna påstå 
att ett minoritetsskydd genom stadganden om 
grundläggande rättigheter är en mera utvecklad 

form för styrning av beslutfattandet än den 
oriktat verkande möjligheten att lämna lagför
slag vilande. 

I Finland kan man göra undantag från vad 
som stadgas om de grundläggande rättigheter
na genom en undantagslag som behandlats i 
den ordning som gäller stiftande av grundlag, 
men vilken inte medför någon ändring av 
grundlagens ordalydelse. Trots detta smidiga 
förfarande är ett ingrepp i de grundläggande 
rättigheterna något som rör nationens grund
läggande värden. När ett lagförslag lämnas 
vilande eller detta förhindras, är det däremot 
fråga om beslutsordningen för ett alldagligt 
politiskt beslut. Ännu klarare till innehållet är 
det skydd som följer av de internationella 
konventioner om mänskliga rättigheter som 
Finland har biträtt och från vilka undantag 
inte kan göras ens i den ordning som gäller 
stiftande av grundlag. I denna mening har 
skyddet för grundläggande och mänskliga rät
tigheter ett materiellt innehåll, medan det 
skydd som följer av möjligheten att lämna 
lagförslag vilande är enbart formellt. 

stadgandena om de grundläggande rättighe
terna ger dessutom också ett bättre formellt 
skydd än möjligheten att lämna lagförslag 
vilande. En avvikelse från ett stadgande som 
gäller en grundläggande rättighet kan hindras 
av en sjättedels minoritet, om meningen är att 
avvikelsen skall träda i kraft genast, och av en 
tredjedels minoritet, om majoriteten uppskjuter 
det slutliga beslutet till första efter val sam
mankommande riksdag. 

2. Gällande ordning för stiftande 
av skattelagar 

2.1. Lagstiftningsordningens utveckling 

Gällande stadganden om ordningen för stif
tande av skattelagar har utvecklats på grund
valen av det regelsystem som hade utbildats 
under ståndslantdagarna. Reglerna känneteck
nas av en brist på sammanhang som en följd av 
försöken att genom olika arrangemang trygga 
såväl skattelagstiftningens beständighet som 
möjligheten att smidigt göra ändringar i skat
telagarna. 

Före stiftandet av 1869 års lantdagsordning 
hade varje stånd haft att besluta om sin egen 
bevillning. Genom lantdagsordningen infördes 
regeln att det för stiftande av en permanent 
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skattelag krävdes majoritetsbeslut av tre stånd 
och att en årlig bevillning i allmänhet krävde 
samstämmigt beslut av samtliga stånd. Om 
stånden inte kunde enas om bevillningen, över
lämnades saken till förstärkta bevillningsut
skottet, i vilket ett beslut om att godkänna 
bevillningen förutsatte 2/3 majoritet. Avsikten 
med kravet på kvalificerad majoritet var att 
säkerställa att beskattningen fördelade sig så 
jämnt som möjligt mellan samtliga stånd. 

Genom lantdagsordningen av år 1906 ombil
dades ståndslantdagen till en enkammarrepre
sentation. Därvid försökte man trygga minori
tetens rättigheter både genom stadganden om 
hur lagförslag kunde lämnas vilande och ge
nom andra krav på kvalificerad majoritet. Den 
kommitte som hade berett reformen hade 
föreslagit att antagande av en lag som innebar 
en ökning av skattebördan alltid skulle kräva 
2/3 majoritet, och att alla förslag till skattela
gar skulle kunna lämnas vilande. När lantdags
ordningen stiftades ansågs det likväl inte finnas 
något behov av två parallella krav på kvali
ficerad majoritet. I lantdagsordningen undan
togs därför samtliga skattelagsförslag från möj
ligheten att lämnas vilande. För antagande av 
en skattelag som innebär en ökning av skatte
bördan fordrades 2/3 majoritet vare sig fråga 
var om en permanent skattelag eller om en 
ettårig bevillning. 

När lantdagsordningen ändrades år 1919 
ansågs det viktigt att beslut som gällde stats
budgeten kunde fattas med enkel majoritet. 
Lantdagsordningen ändrades därför så att en 
skattelag som var avsedd att gälla i högst ett år 
kunde antas med enkel majoritet. Dessutom 
ändrades förbudet mot att lämna skattelagsför
slag vilande så, att lagförslag om att sänka eller 
upphäva en skatt kunde lämnas vilande. Sedan 
dess har det inte gjorts några principiella 
ändringar i den lagstiftningsordning som gäller 
skattelagar. När riksdagsordningen antogs år 
1928 justerades ordalydelsen i förbudet att 
lämna skattelagsförslag vilande, och samtidigt 
fogades till riksdagsordningen stadganden om 
ändring av en permanent skatt till en ettårig 
skatt och om förlängning av ettårig skatt. 

2.2. Gällande lagstiftningsordning 

Enligt 68 § riksdagsordningen är utgångs
punkten för gällande system att godkännandet 
av ett lagförslag om ny eller ökad statsskatt 

kräver en kvalificerad majoritet på 2/3 av de 
avgivna rösterna, och att ett sådant lagförslag 
inte kan lämnas vilande. Om skatten är avsedd 
att uppbäras under högst ett år, kan lagen 
stiftas i den särskilda ordning som enligt 68 § 
riksdagsordningen gäller för ettårig skattelag, 
dvs. med enkel majoritet. Lagförslaget kan inte 
heller i detta fall lämnas vilande. En skatt som 
avses i 68 § riksdagsordningen är en penning
prestation som inte utgör ersättning eller ve
derlag för en förmån eller tjänst som ett 
offentligt samfund tillhandahållit den betal
ningsskyldige, men för vilken det är utmärkan
de att den används för statens utgifter. Ä ven 
avgifter av skattenatur som uppbärs av staten 
eller ett därmed jämförbart offentligt samfund 
har i praxis betraktats som skatt. 

Övriga lagar som angår beskattningen stiftas 
normalt i vanlig lagstiftningsordning enligt 66 § 
riksdagsordningen. Sådana är t.ex. lagar om 
sänkning av en skatt till staten, kommunalskat
ten eller beskattningsförfarandet. I vissa fall 
måste en skattelag stiftas i den ordning som 
gäller för grundlag. Därvid är det vanligen 
fråga om att lagen innehåller stadganden som 
strider mot 5 eller 6 § regeringsformen eller att 
lagen inte uppfyller de krav som i 61 § riks
dagsordningen ställs på en skattelag. 

2.3. Praxis 

Under åren 1920-1970 behandlades vid 
riksdagarna sammanlagt l 190 lagförslag som 
angick den materiella skatterätten. A v dem 
behandlades 16 % i den ordning som enligt 
68 § riksdagsordningen gäller för stiftande av 
en permanent skattelag. A v de förslag till 
skattelagar som avläts under denna period 
gällde 42% ettåriga skattelagar. Dessutom var 
4 % a v forslagen sådana som ursprungligen 
hade avsett en permanent skattelag, men som 
under riksdagsbehandlingen hade ändrats att 
avse en ettårig lag. I den ordning som gäller 
stiftande av grundlag behandlades 3 % av alla 
förslagen till skattelagar. 

Under åren 1981-1990 behandlades sam
manlagt 708 skattelagsförslag, av vilka 295 
hade föreslagits bli antagna i den ordning som 
gäller för permanenta skattelagar enligt 68 § 
riksdagsordningen. Av dessa 295 förslag änd
rades 38 under riksdagsbehandlingen till att 
avse ettåriga skattelagar, varför alltså 257 



12 1991 rd - RP 234 

förslag av dem blev antagna i den ordning som 
gäller för permanenta skattelagar. 

De förslag till skattelagar som ändrats till att 
avse ettåriga skattelagar har i allmänhet gällt 
skattelagar som haft samband med budgetpro
positionen. En del av dessa lagar har först 
antagits några gånger med ettårig giltighet, 
varefter de har kunnat göras permanenta. 
Viktiga skattelagar som har föreslagits som 
permanenta men under riksdagsbehandlingen 
ändrats till ettåriga lagar är t.ex. den nya lagen 
om skatt på inkomst och förmögenhet av år 
1988 (1240/88) och lagen om gottgörelse för 
bolagsskatt av samma år (1232/88). 

Jämte de förslag till skattelagar som blivit 
ändrade till att avse ettåriga skattelagar har 
under åren 1981-1990 godkänts 104 andra 
förslag i den ordning som enligt 68 § riksdags
ordningen gäller för ettåriga skattelagar. Det 
sammanlagda antalet ettåriga skattelagar under 
denna period är alltså 142. I en ettårig skatte
lag har i allmänhet kunnat intas endast stad
ganden som direkt angått den skatten, men i 
synnerhet i nyare lagstiftningspraxis har det 
ansetts möjligt att inta även sådana komplet
terande stadganden om skattens ändamål som 
i och för sig bort handläggas i den ordning som 
stadgas i 66 § riksdagsordningen. En ettårig 
skattelag kan även innehålla stadganden om 
beskattningsförfaran det. 

I vanlig lagstiftningsordning enligt 66 § riks
dagsordningen stiftades under åren 1981-1990 
sammanlagt 305 skattelagar. A v dem gällde 
fem uteslutande kommunalbeskattningen, me
dan 145 gällde beskattningsförfarandet och 155 
sänkning av en skatt till staten. Inte ett enda av 
dessa lagförslag lämnades vilande. 

2.4. Rättsjämförande synpunkter 

I andra länder stiftas skattelagarna i allmän
het i vanlig lagstiftningsordning. I några av de 
länder i vilka budgeten antas som lag skiljer sig 
ordningen för stiftandet av den lagen i någon 
mån från den vanliga lagstiftningsordningen, 
och ordningen för stiftande av budgetlagen kan 
därvid äga tillämpning även på skattelagarna. 
Det är dock inte fråga om krav på kvalificerad 
majoritet, utan om frågor av närmast teknisk 
natur som hänför sig till handläggningen av 
lagförslagen. 

Enligt en undersökning som gjorts vid justi
tieministeriet förekommer det i andra länders 

lagstiftning i regel inte något krav på kvali
ficerad majoritet vid stiftande av skattelagar. I 
några av USA:s delstater krävs kvalificerad 
majoritet för beslut som rör delstatens offent
liga ekonomi, men numera gäller dessa krav 
närmast vid en ökning av de offentliga utgift
erna. Kravet i 68 § riksdagsordningen på kva
lificerad majoritet när fråga är om ny eller 
ökad skatt bildar därför internationellt sett ett 
undantag. 

I en del länder råder det med avseende på 
lagstiftningsordningen skiljaktigheter mellan 
skattelagar och andra lagar i fråga om annat 
än kvalificerad majoritet. Utmärkande för des
sa skiljaktigheter är i allmänhet att regeringens 
ställning vid stiftande av skattelagar är starkare 
än när det gäller vanliga lagar. 

I flera länder är parlamentsmedlemmarnas 
motionsrätt begränsad särskilt på området för 
den ekonomiska lagstiftningen. Dessa begräns
ningar kan gälla antingen alla lagar som 
inverkar på statsekonomin eller endast sådana 
lagar som ökar statens utgifter eller minskar 
dess inkomster. När ett parlament är uppdelat 
på två kamrar kan detta begränsa majoritets
demokratin vid stiftandet av skattelagar på 
samma sätt som när det gäller övriga lagar. I 
parlament som har två kamrar med olika 
ställning har överhuset ofta tilldelats den sva
gare ställningen, särskilt i fråga om den lag
stiftning som har samband med statsekono
min. 

I Danmark kan en minoritet inom parlamen
tet i allmänhet yrka att en av parlamentet 
antagen lag skall underställas folkomröstning. 
Denna möjlighet gäller likväl inte skattelagar 
eller budgetlagar. En minoritet inom parlamen
tet kan vidare yrka på ett kort uppskov med 
behandlingen av ett lagförslag, dock inte när 
det gäller skattelagar, budgetlagar eller lagar av 
brådskande natur. 

I Sverige stiftas skattelagarna i vanlig lag
stiftningsordning. Regeringsformen medger lik
väl en särskild möjlighet att delegera den 
lagstiftande makten när det gäller lagar om 
indirekta skatter. Om riksdagen inte är samlad 
kan finans- och skatteutskotten på grundvalen 
av regeringens proposition gemensamt fatta ett 
beslut på lagnivå om en indirekt skatt, om 
skattelagen i fråga innehåller ett bemyndigande 
till det. En av utskotten antagen skattelag skall 
likväl underställas riksdagens behandling inom 
en månad från början av nästa riksdag. 
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2.5. Bedömning av nuläget 

Det är utmärkande för skattelagstiftningen 
att de fiskala krav som statsekonomin ställer är 
underkastade snabba förändringar på samma 
sätt som också de övriga ekonomiska och 
samhällspolitiska faktorer som inverkar på 
beskattningen. skattelagstiftningen borde där
för kunna ändras snabbt och smidigt. Å andra 
sidan borde skattelagstiftningen vara tillräck
ligt stabil och förutsägbar i sin tillämpning, så 
att både de skattskyldiga och skattetagarna på 
förhand kan planera sin ekonomiska verksam
het. 

Mellan möjligheten att smidigt göra ändring
ar i skattelagstiftningen och behovet av stabi
litet råder en motsättning som inte har kunnat 
utjämnas med tillhjälp av gällande stadganden 
om lagstiftningsordningen för skattelagar. 
Trots att syftet med kravet på en kvalificerad 
majoritet om två tredjedelar har varit att 
tillförsäkra skattelagstiftningen stabilitet och 
förutsägbarhet, har detta krav i förening med 
vad som stadgas om stiftande av ettåriga 
skattelagar kommit att leda till att en stor del 
av skattelagarna i praxis stiftas som ettåriga 
lagar. Gällande krav på två tredjedels majoritet 
är därför i praktiken ineffektivt, eftersom det 
kan åsidosättas genom att lagförslaget ändras 
till att gälla en ettårig lag. Därigenom bidrar 
kravet på kvalificerad majoritet till att minska 
skattelagstiftningens stabilitet och får på så sätt 
en verkan som är direkt motsatt vad som 
åsyftades när stadgandet om kvalificerad ma
joritet infördes. 

Den ettåriga skattelagstiftningen är ett cen
tralt problem i gällande system. Ettåriga skat
telagar har man använt sig av även när det 
varit fråga om betydelsefulla skattelagar av den 
natur att de uppenbart varit avsedda att bli 
permanenta. De ettåriga skattelagarna minskar 
beskattningens förutsägbarhet och försvårar en 
ekonomisk planering både för skattskyldiga 
och skattetagare. Ettåriga skattelagar kan ges 
förlängning för ett år i sänder i den ordning 
som gäller för stiftande av ettåriga skattelagar, 
varvid alltså en med enkel majoritet stiftad 
ettårig skattelag kan få samma betydelse som 
en med 2/3 majoritet antagen permanent skat
telag. I dessa fall måste riksdagen behandla 
samma stadganden på nytt år efter år. En 
förlängning av giltighetstiden för en ettårig 
skattelag godkänns av riksdagen ofta först kort 
innan skatteåret i fråga börjar, varför den 

visshet om det skattemässiga utfallet som be
hövs vid en ekonomisk planering ofta inte står 
att få när årets verksamhet skall planeras. 

stadganden som ökar skatten till staten kan 
tänkas bli införda i ett lagförslag enbart av den 
orsaken att lagar som gäller enbart kommunal
beskattningen eller en sänkning av skatten kan 
lämnas vilande, medan en lag genom vilken 
skatten till staten ökas kan stiftas som en 
ettårig lag med enkel majoritet och utan någon 
möjlighet att den lämnas vilande. I ett sådant 
fall blir lagförslagets egentliga innehåll inte 
avgörande för lagstiftningsordningen så som 
avsågs när stadgandena om kvalificerad majo
ritet infördes, och dessutom är problemet att 
synpunkter som angår lagstiftningsordningen 
kan komma att inverka på skattelagarnas 
innehåll. 

Ordningen för stiftande av skattelagar är för 
närvarande förknippad med flera tolknings
problem, emedan en skattelag beroende på sitt 
innehåll kan stiftas antingen i den ordning som 
gäller för permanenta skattelagar, i den ord
ning som gäller för ettåriga skattelagar, i vanlig 
lagstiftningsordning eller i den ordning som 
gäller för grundlag. Grundlagsutskottet har 
ofta fått ta ställning till detta slags frågor. 

Olikheten mellan den lagstiftningsordning 
som gäller för ettåriga skattelagar och den som 
gäller för permanenta skattelagar har sin histo
riska bakgrund i förhållandena under stånds
lantdagens tid. Vid övergången från stånds
lantdagen till enkammarlantdagen försökte 
man utjämna verkningarna av den plötsliga 
förändringen genom att införa effektiva stad
ganden till skydd för minoriteten. En övergång 
från samstämmiga beslut av samtliga stånd 
eller åtminstone tre stånd till en enkel lantdags
majoritet ansågs vid den tidpunkten innebära 
en alltför stor förändring. Dessa historiska skäl 
räcker emellertid inte längre till som motiv för 
ett krav på kvalificerad majoritet. 

3. Propositionens mål och de cen
trala förslagen 

3.1. Målen och medlen att uppnå dem 

3.1.1. Regelsystemet för hur lagförslag lämnas 
vilande 

Målet för revisionen är först och främst att 
utveckla demokratin genom att öka majorite-
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tens beslutanderätt och göra beslutsfattandet 
och ansvarsfrågan klarare. Härigenom skapas 
även förutsättningar för en ökad politisk akti
vitet bland medborgarna. Meningen är att 
betona principen om fri konkurrens mellan 
partierna och andra grupperingar och att un
danröja onödiga hinder för utövandet av ma
joritetens beslutanderätt. 

För det andra eftersträvas en förbättring av 
de beslutande organens möjligheter att reagera 
snabbt och effektivt inför nya situationer. 
Detta behövs för att kunna bemästra de nya 
förhållanden och problem som såväl den in
hemska som den internationella utvecklingen 
ger upphov till. Framförallt i en medelsvår kris 
kan det nuvarande systemet för beslutsfattan
det visa sig vara funktionsodugligt. 

För det tredje har målet varit att undanröja 
onödiga tolkningsproblem och att förenkla 
lagstiftningsförfarandet. Tolkningspro b lem fö
rekommer särskilt i samband med förbuden 
mot att lämna lagförslag vilande. Regelsyste
met för hur lagförslag lämnas vilande gör 
lagstiftningsförfarandet på det hela taget in
vecklat. I speciella fall kan tillämpningen leda 
till ett oändamålsenligt förfarande, såsom vid 
införande av statsfördrag. 

Under beredningen av revisionen har det 
diskuterats om ovan nämnda syften kunde 
uppnås genom partiella reformer, utan att hela 
regelsystemet upphävs. 

Tillämpningsområdet för regelsystemet har 
ofta blivit begränsat genom nya förbud mot att 
lämna lagförslag vilande. Om man önskade 
göra endast mindre ändringar i gällande sy
stem, skulle det naturligaste vara att införa 
ytterligare förbud. Medan föreliggande propo
sition var under beredning inväntades riksdag
ens slutliga ställningstagande till ett förslag om 
förbud att lämna sådana lagförslag vilande 
som avser nedskärning av statens utgifter. 

Det föreslagna förbudet att lämna sparlags
förslag vilande galier en typ av fail, dar ett 
uppskov i själva verket innebär att lagförslaget 
förkastas. Längre skulle man nå med ett 
förbud som vore tillämpligt på all slags bråd
skande lagstiftning eller på lagar som förlorar 
en väsentlig del av sin betydelse om de inte 
snabbt får träda i kraft. En ytterligare möjlig
het vore att förbjuda att sådana lagförslag 
lämnas vilande som avser att utveckla skyddet 
för grundläggande rättigheter eller att över 
huvud öka individens rättigheter. 

Mot dylika enstaka förbud talar likväl defi-

nitionsproblemen, möjligheten att utnyttja in
exakta förbud till att kringgå hela regelsystemet 
samt svårigheten att bedöma vad slags bråd
skande lagstiftning som framdeles kan behövas. 
På grund av definitionssvårigheterna förefaller 
inte heller en sådan reform lämplig, enligt 
vilken det i princip vore förbjudet att lämna 
lagförslag vilande, men detta likväl skulle vara 
möjligt i fråga om lagstiftning av permanent 
och grundläggande natur. 

En annan möjlighet till en partiell reform 
vore att öka den kvalificerade minoritet som 
fordras för att kunna lämna ett lagförslag 
vilande. En mindre ökning är likväl svår att 
motivera med principiella skäl, eftersom de 
fördelaktiga effekterna av den skulle bli obe
tydliga. Om man åter ökar det behövliga 
antalet riksdagsmän så att det närmar sig 
majoriteten i storlek, kommer regelsystemet för 
hur lagförslag lämnas vilande att förlora en 
stor del av sin viktigaste gynnsamma effekt, 
nämligen den att bereda minoriteten skydd. 

Inte heller en förkortning av den tid för 
vilken ett lagförslag kan lämnas vilande verkar 
att kunna bli en lösning genom vilken regelsy
stemets olägenheter blir undanröjda, medan 
dess goda sidor skulle bibehållas. En förkort
ning av tiden skulle på det hela taget minska 
systemets betydelse. Dess fördröjande inverkan 
på ikraftträdandet av en långsiktig lagstiftning 
skulle minska. Men systemet skulle fortfarande 
ha en stark inverkan på en brådskande eller 
kortsiktig lagstiftning. För dessas del skulle 
följden av att lagförslaget lämnas vilande ofta 
vara att lagstiftningen förhindras. Det är just 
denna förhindrande effekt på brådskande lag
förslag som har ansetts vara den mest uppen
bara olägenheten av hela regelsystemet. Det 
förefaller därför som om en förkortning av 
tiden skulle ha till följd att systemets positiva 
effekter minskas relativt sett mera än dess 
negativa effekter. 

Då man överväger de vlika retormalLemii•t
ven kommer man till att målet att utöka 
majoritetens beslutanderätt, effektivera de be
slutande organens möjligheter och förenkla 
lagstiftningsförfarandet bäst kan uppnås ge
nom att regelsystemet för hur lagförslag lämnas 
vilande upphävs i sin helhet. Då blir skyddet av 
individens rättigheter dock ett problem. Upp
hävarrdet av regelsystemet om hur lagförslag 
lämnas vilande försvagar inte i och för sig 
skyddet av individens i grundlag tryggade 
rättigheter. De grundläggande rättigheterna 
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och de mänskliga rättigheterna bevaras i sin 
nuvarande form och begränsar majoritetens 
beslutanderätt i riksdagen. Å andra sidan 
täcker inte skyddet av de grundläggande rät
tigheterna och de mänskliga rättigheterna i sin 
nuvarande form alla de rättigheter av grund
läggande art för individen. Framförallt de 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
na saknas nästan helt i kapitlet om de grund
läggande rättigheterna i regeringsformen. Re
gelsystemet om hur lagförslag lämnas vilande 
har gett de nämnda rättigheterna ett omfattan
de skydd även om skyddet varit svagt. 

En av bristerna med systemet med grundläg
gande rättigheter, som bl.a. påtalades i rege
ringens proposition om ändring av riksdags
ordningen i fråga om lagstiftningsordningen för 
sparlagar är att det lagstadgade grundläggande 
utkomstskyddet inte uttryckligen är skyddat. 
Om möjligheten att lämna ett lagförslag vilan
de upphävs helt, innebär det att det grundläg
gande utkomstskyddet enligt lag försvagas. 
Därför är det i detta skede ändamålsenligt att 
bevara möjligheten att lämna vilande förslag 
till lagar som gäller inbesparing av statens 
utgifter och som försvagar det lagstadgade 
grundläggande utkomstskyddet. 

En reform av de grundläggande rättigheterna 
pågår som bäst. Reformförslaget kommer att 
överlåtas till riksdagsbehandling under denna 
valperiod. När stadganden om ekonomiska, 
sociala och kulturella grundläggande rättighe
ter och om miljöskydd tagits in i grundlagen 
kan man avstå från att skydda det grundläg
gande utkomstskyddet enligt lag med hjälp av 
möjligheten att lämna lagförslag vilande. Då 
skulle regelsystemet för hur vanliga lagar läm
nas vilande vara upphävt i sin helhet. 

3.1.2. Ordninf?en för stiftande av skattelagar 

Ett av de viktigaste målen för revisionen av 
lagstiftningsordningen för skattelagar är först 
och främst att lagstiftningsordningen inte läng
re skall inverka på om en skattelag stiftas som 
en permanent eller en ettårig lag. Då blir det 
möjligt att oftare än hittills stifta permanenta 
skattelagar. 

Det andra målet är att synpunkter som 
hänför sig till lagstiftningsordningen inte skall 
kunna inverka på innehållet av skattelagarna. 
Därför bör behandlingsordningen vara den-

samma, vare sig ett lagförslag gäller ny eller 
ökad skatt till staten eller det annars angår 
skattelagstiftningen. 

Det tredje målet för revisionen är att stad
gandena om lagstiftningsordningen skall vara 
tydligare och enklare än för närvarande, vilket 
innebär att tolkningssvårigheterna minskar. 
Om stadgandena kan göras tydligare och an
talet ettåriga skattelagar minskas, kommer 
lagstiftandet att bli mera effektivt. 

Med tanke på ovan nämnda mål för revisio
nen är det viktigt att avskaffa de olikheter i 
fråga om behandlingsordningen som råder mel
lan ettåriga och permanenta skattelagar så att 
även en permanent skattelag som gäller ny eller 
ökad skatt kan antas med enkel majoritet. 

Under beredningen har man även diskuterat 
möjligheten att bibehålla kravet på 2/3 majo
ritet i fråga om nya skatter. Det är emellertid 
problematiskt att definiera vad som avses med 
en ny skatt. För den skattskyldige kan en 
höjning av en tidigare införd skatt i praktiken 
få större ekonomisk betydelse än en ny skatt. 
Det är därför inte ändamålsenligt att när det 
gäller lagförslag om nya skatter ha en annan 
behandlingsordning än för andra skattelagsför
slag. I annat fall borde man för att trygga en 
utväg att balansera statsbudgeten bibehålla 
möjligheten att stifta ettåriga skattelagar med 
enkel majoritet. Därvid skulle kravet på kvali
ficerad majoritet lätt kunna kringgås med hjälp 
av ettåriga skattelagar liksom nu. 

3.2. De viktigaste ändringsförslagen 

De skäl som talar mot en möjlighet att 
lämna lagförslag vilande är starkare än de skäl 
som talar för att bibehålla systemet. Det går 
inte att genom partiella reformer undanröja de 
negativa sidorna i systemet utan att des.> 
positiva effekter i väsentlig grad går förlorade. 
Dartör toreslas det 1 proposmonen an systemet 
upphävs i sin helhet, med undantag av ett klart 
avgränsat fall. På grund av bristerna i skyddet 
av de grundläggande rättigheterna måste man 
bibehålla möjligheten att lämna ett sådant 
lagförslag vilande som gäller inbesparing av 
statens utgifter och som försvagar det lagstad
gade grundläggande utkomstskyddet. Målet är 
att det skydd som det nuvarande regelsystemet 
för hur lagförslag lämnas vilande ger det 
lagstadgade grundläggande utkomstskyddet in
te skall försvagas av en reform av regelsyste-
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met. Därför har skyddsklausulen för det grund
läggande utkomstskyddet formulerats så att 
den i största möjliga mån bevarar det skydd 
som ges enligt det nuvarande regelsystemet för 
hur lagförslag lämnas vilande och enligt 66 a § 
med sin skyddsklausul, som möjligen fogas till 
riksdagsordningen genom en temporär ändring 
av densamma. 

Efter att stadganden om ekonomiska, sociala 
och kulturella grundläggande fri- och rättighe
ter och om miljöskydd fogats till grundlagen 
kan man avstå från att skydda det grundläg
gande utkomstskyddet enligt lag med hjälp av 
möjligheten att lämna lagförslag vilande. Då är 
regelsystemet för hur vanliga lagar lämnas 
vilande upphävt i sin helhet. 

Något grundat skäl att bibehålla en särskild 
lagstiftningsordning för skattelagar finns inte 
längre. Det föreslås därför i propositionen att 
skattelagarna skall stiftas som vanliga lagar. 

Enligt propositionen skall en permanent 
skattelag kunna stiftas med enkel majoritet, 
även om den angår ny eller ökad skatt. Det 
råder ett samband mellan revisionen av stad
gandena i riksdagsordningens 68 § om lagstift
ningsordningen för skattelagar och i dess 66 § 
om möjligheten att lämna förslag till vanliga 
lagar vilande. Emedan både kravet på kvali
ficerad majoritet för skattelagar och möjlighe
ten att lämna lagförslag vilande enligt propo
sitionen skall upphävas, kan 68 § riksdagsord
ningen utgå. 

4. Propositionens verkningar 

4.1. Ekonomiska verkningar 

4.1.1. Regelsystemet för hur lagförslag lämnas 
vilande 

Om regelsystemet för hur lagförslag lämnas 
vilande blir upphävt nästan i sin helhet kom
mer detta att underlätta lagstiftandet både vid 
en ökning av utgifterna och vid en nedskärning 
av dem. Möjligheten att lämna lagförslag vi
lande har i praktiken begagnats oftare när det 
varit fråga om sparlagar än när det gällt lagar 
som medfört ökade utgifter. Den ändring som 
nu föreslås i propositionen kan därför väntas i 
högre grad minska statens utgifter än öka dem. 
Om regelsystemet huvudsakligen upphävs, 
kommer detta sannolikt att i någon mån 
minska statens behov av att uppbära skatt och 

att ta lån. Dessutom blir det möjligt att 
smidigare än hittills anvisa statsmedel för 
sådana samhälleligt viktiga ändamål som det 
annars inte skulle finnas tillräckliga medel för 
utan att utgifterna omfördelas. 

Någon självklar spareffekt har den ändrade 
lagstiftningsordningen likväl inte. Under en 
period med kraftig ekonomisk tillväxt kan det 
faktum att lagstiftningen underlättats t.o.m. 
bidra till att utgifterna ökar. storleken av de 
ekonomiska följderna av propositionen är svå
ra att uppskatta ens summariskt, eftersom 
verkningarna beror av den ekonomiska och 
politiska situationen. Tidvis kan verkningarna 
t.o.m. vara stora. Budgetpropositionen år 1991 
förutsatte sparlagar som hade skurit ned sta
tens utgifter med sammanlagt omkring tio 
miljarder mark. 

4.1.2. Ordningen för stiftande av skattelagar 

Till denna del har revisionen inte någon 
väsentlig inverkan på statsekonomin, eftersom 
de skattelagar som behövs för att budgeten 
skall fås i balans även hittills har kunnat stiftas 
med enkel majoritet och utan att det varit 
möjligt att lämna lagförslagen vilande. Om 
möjligheten att lämna vanliga lagförslag vilan
de blir upphävd, kommer detta att underlätta 
stiftandet av skattelagar som lättar skattebör
dan i statsbeskattningen eller som angår kom
munala skatter. 

4.2. Administrativa verkningar 

Om propositionen godkänns har detta inga 
andra administrativa verkningar än att lagstif
tandet förenklas och blir snabbare. Dessutom 
bortfaller behovet av att ständigt lagstifta om 
skatter genom ettåriga lagar. Arbetsbördan 
lättar i någon mån för riksdagen, republikens 
president, statsrådet och lagberedarna, och 
uppmärksamheten kan i större utsträckning 
riktas på sakfrågor i stället för på formaliteter. 

4.3. Verkningar på det politiska systemet 

4.3.1. Regelsystemet för hur lagförslag lämnas 
vilande 

Om regelsystemet för hur lagförslag lämnas 
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vilande till största delen blir upphävt, medför 
detta att det parlamentariska systemet blir 
tydligare och effektivare. Detta är troligen den 
viktigaste verkan av reformen. När det nära 
nog alltid räcker med enkel majoritet i riksdag
en för att en vanlig lag skall kunna godkännas 
omedelbart, kan en regering som åtnjuter 
riksdagens förtroende förverkliga sin politiska 
linje konsekvent. Samtycke av minoriteten 
fordras i frågor som gäller grundlag och i vissa 
andra frågor, men i de frågor som hör till 
vardagen i politiken kan minoriteten inte hind
ra beslutfattandet. 

Om majoritetsprincipen i enlighet med pro
positionen genomförs mera konsekvent än hit
tills, kommer detta att få många följdverkning
ar. För det första underlättas regeringsbild
ningen, när det inte längre behöver vara ett mål 
att antalet riksdagsmän inom oppositionen 
skall stanna under en tredjedel av samtliga 
riksdagsmän. För det andra ökas enhälligheten 
inom regeringen och förbättras regeringens 
möjligheter att handla konsekvent, när en 
funktionsduglig ministär kan byggas på en 
smalare bas än hittills. För det tredje kommer 
resultaten av riksdagsvalen att avspegla sig 
tydligare i regeringens sammansättning och i 
politiken efter valen. Samtidigt kommer makt
och ansvarsförhållandena att framträda tydli
gare. När regeringen har möjlighet att förverk
liga sin politiska linje, ansvarar den även för att 
dess politik slår väl ut, och medborgarna ger 
sitt omdöme tillkänna i följande val. Detta kan 
bidra till att öka medborgarnas intresse för 
politik. 

Om man nästan helt avskaffar regelsystemet 
för hur lagförslag lämnas vilande, kommer i 
ljuset av de senaste tidernas erfarenheter en 
viktig verkan därav att vara att regeringens 
handlingskraft förbättras inför krislägen, t.ex. 
vid en ekonomisk depression. 

Omdömena om påföljderna av att regelsyste
met i fråga upphävs är ensartade när det gäller 
verkningarnas riktning. Däremot är sakkunni
ga inom statsrätt och statskunskap av olika 
mening om styrkan av verkningarna. Ä ven en 
sådan tanke har framförts att uppbävandet av 
regelsystemet inte skulle medföra någon väsent
lig förändring av det politiska systemet här i 
landet. Oppositionens ställning skulle i någon 
mån försvagas, men om större ändringar skulle 
man troligen fortfarande förhandla med oppo
sitionen för att nå ett så brett samförstånd som 
möjligt. Enligt denna uppfattning skulle landets 
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partisystem och kontinuiteten i den politiska 
kulturen garantera att uppbävandet av regel
systemet i fråga inte leder till en likadan 
markerad majoritetsdemokrati och ett likadant 
system med maktskiften som i Sverige och 
Storbritannien. 

4.3.2. Ordningen för stiftande av skattelagar 

Om man avskaffar kravet på kvalificerad 
majoritet för ny eller ökad skatt till staten, 
kommer detta att bidra till att lagstiftningsför
farandet blir mera överskådligt och samtidigt 
till att möjligheterna förstärks för en majori
tetsdemokrati att göra sig gällande inom riks
dagen. Regeringen och riksdagen skulle få 
bättre möjligheter att utveckla skattesystemet 
genom en permanent lagstiftning. 

Det centrala i reformen är att alla skattela
gar, om de inte fordrar grundlagstiftningsord
ning, skall kunna antas i vanlig lagstiftnings
ordning oberoende av sitt innehåll. Därför 
kommer synpunkter som hänför sig tilllagstift
ningsordningen inte längre att kunna inverka 
på om en skattelag stiftas som en permanent 
eller som en ettårig skattelag. Reformen inne
bär dessutom i förening med att möjligheten 
slopas att lämna vanliga lagar vilande, att 
synpunkter som har anknytning till lagstift
ningsordningen inte längre kan inverka på 
lagens innehåll. 

4.4. Verkningar på individens ställning 

4.4.1. Regelsystemet för hur lagförslag lämnas 
vilande 

Om regelsystemet för hur lagförslag lämnas 
vilande nästan helt upphävs kommer detta i 
princip att göra det lättare att genomfåra 
lagändringar - både sådana som ökar och 
sådana som minskar den enskilda medborga
rens rättigheter. Det modärna samhället för
ändras i snabb takt. För att kunna tillvarata 
helhetens intressen och trygga en balanserad 
samhällsutveckling måste det finnas en möjlig
het att smidigt ingripa i arrangemang som inte 
är ändamålsenliga, om det inte är fråga om 
individens grundläggande rättigheter. Ny lag
stiftning tryggar i allmänhet individens rättig
heter bättre än den gamla, men särskilt när det 
råder undantagsförhållanden kan det hända att 
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rättigheterna måste inskränkas. Att systemet 
att lämna lagförslag vilande nästan helt avskaf
fas inverkar inte på individens i grundlag 
skyddade rättigheter. Systemet med grundläg
gande och mänskliga rättigheter består som 
hittills och bildar en gräns även för riksdags
majoritetens beslutsmakt 

Skyddet för grundläggande rättigheter och 
mänskliga rättigheter har under de senaste åren 
blivit förstärkt särskilt genom att vårt land 
ratificerat flera konventioner om mänskliga 
rättigheter. Trots det kan man påstå att skyd
det för grundläggande och mänskliga rättighe
ter inte ännu täcker alla rättigheter av grund
läggande karaktär för individen. Regelsystemet 
för hur lagförslag lämnas vilande har givit ett 
omfattande, men svagt skydd för dessa rättig
heter. Eftersom skyddet av det lagstadgade 
grundläggande utkomstskyddet är svagt inom 
systemet för de grundläggande rättigheterna 
och mänskliga rättigheterna, är avsikten att 
möjligheten att lämna lagförslag vilande skall 
bibehållas för att upprätthålla samma skydds
nivå som tidigare för det grundläggande ut
komstskyddet. 

4.4.2. Ordningen för stiftande av skattelagar 

Om den särskilda lagstiftningsordningen för 
skattelagar upphävs och möjligheten att lämna 
lagförslag vilande avskaffas, kommer detta att 
i princip underlätta stiftandet av skattelagar, 
dels när det gäller lättnader i skattebördan och 
dels i fråga om skatter som skall uppbäras för 
längre tid än ett finansår. Lagar om lättnader 
i skattebördan har i praktiken vanligen inte 
föreslagits bli vilande, och skattelagar som 
varit avsedda att vara permanenta har hittills 
kunnat stiftas med enkel majoritet för ett år i 
sänder. Det är av dessa orsaker inte antagligt 
att den nu föreslagna förenklade lagstiftnings
ordningen för skattelagar skall få någon ome
delbar inverkan på skattebördan. 

Om den särskilda lagstiftningsordningen för 
skattelagar upphävs, har detta i stället andra 
gynnsamma effekter för individen. När stad
ganden som ökar skattebördan kan antas med 
enkel majoritet, kommer ettåriga skattelagar 
att behövas endast i sådana fall i vilka en 
ettårig skattelag är motiverad av särskilda skäl. 
När skattelagarna kan stiftas som permanenta 
lagar i stället för som ettåriga, får den skatt
skyldige bättre möjligheter att planera sin 

ekonomi i förväg. Från den skattskyldiges 
synpunkt är det även en fördel att omständig
heter som hör samman med lagstiftningsord
ningen inte längre kommer att inverka på 
innehållet av skattelagarna eller på deras gil
tighetstid. 

S. Ärendets beredning 

Revisionskommitten för statsförfattningen 
föreslog i sitt betänkande av år 1983 (kommit
tebetänkande 1983:49) en modifikation av re
gelsystemet för hur lagförslag lämnas vilande, 
men föreslog inte avskaffande av systemet. 
Ingen ändring föreslogs i den särskilda ord
ningen för stiftande av skattelagar. På grund
valen av kommittens förslag ändrades riks
dagsordningen år 1987. Efter dessa ändringar 
framfördes till en början krav på lättnader i 
lagstiftningsordningen närmast för s.k. sparla
gar. 

Den möjlighet som en minoritet inom riks
dagen har att förhindra eller fördröja ikraft
trädandet av lagar som är avsedda att skära 
ner statens utgifter har redan länge betraktats 
som ett problem när det gäller att balansera 
budgeten och att på ett ändamålsenligt sätt 
utveckla strukturen av utgifterna. Det är sär
skilt finansministeriet som har yrkat på ett 
förbud mot att lämna förslag till sparlagar 
vilande. 

statsrådet tillsatte i mars 1989 en kommitte 
för revision av grundlagarnas stadganden om 
statsekonomin. Kommitten hade bl.a. till upp
drag att uttala sig om behovet av att se över 
lagstiftningsordningen för sparlagar. Inom 
kommitten framfördes olika uppfattningar om 
behövligheten av ett förbud mot att lämna 
förslag till sparlagar vilande. Enligt kommit
tens mening stod en ändring av lagstiftnings
ordningen för sparlagar i ett nära samband 
med den helhet som bestär av regelsystemet för 
hur lagförslag lämnas vilande. Emedan kom
mitten inte ansåg sig ha någon möjlighet att 
inom ramen för sitt uppdrag klarlägga denna 
helhet, förklarade den i sitt betänkande (kom
mittebetänkande 1990:7) att den saknade till
räckliga förutsättningar att bedöma frågan om 
lagstiftningsordningen för sparlagar. Kommit
ten lämnade öppet om de frågor som gäller 
regelsystemet för hur lagförslag lämnas vilande 
och lagstiftningsordningen för sparlagar borde 
utredas som en större helhet. 

I sitt yttrande över kommittens betänkande 
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ansåg finansministeriet det vara nödvändigt att 
få till stånd en ändring av lagstiftningsordning
en för tidsbundna sparlagar. Ministeriet fram
höll även behovet av en revision av lagstift
ningsordningen för skattelagar. Handels- och 
industriministeriet och Finlands Bank hänvisa
de till behovet av en särskild sparlagstyp. 

Med anledning av yttrandena inledde justi
tieministeriet en helhetsutredning av frågan om 
en revision av stadgandena om hur lagförslag 
lämnas vilande. För uppgiften tillsattes den 2 
november 1990 kommissionen för revidering av 
stadgandena om hur lagförslag lämnas vilande. 
Kommissionen skulle även uttala sig om lag
stiftningsordningen för sparlagar och lägga 
fram de förslag i saken som den ansåg behövas. 
Dessutom skulle kommissionen utreda förut
sättningarna för en revision av lagstiftningsord
ningen får skattelagar. 

Emedan en revision av lagstiftningsordning
en för sparlagar ansågs brådskande ingick det 
i kommissionens uppdrag att framlägga ett 
förslag angående sparlagar före utgången av år 
1990. Den 27 december 1990 avgav kommis
sionen ett delbetänkande om lagstiftningsord
ningen för sparlagar (kommittebetänkande 
1990:55). Med stöd av kommissionens förslag 
uppgjordes regeringens proposition (RP 
321/1990 rd.), vilken riksdagen i februari 1991 
godkände att vila. 

Efter sitt delbetänkande om lagstiftningsord
ningen för sparlagar avgav kommissionen sitt 
slutliga betänkande i november 1991 (kommit
tebetänkande 1991:35), i vilket kommissionen 
föreslog att hela regelsystemet för hur lagför
slag lämnas vilande och den särskilda ordning
en för stiftande av skattelagar skulle upphävas. 

Utlåtanden om kommissionens förslag inhäm
tades av partierna, finansministeriet och skat
testyrelsen. På grundvalen av kommissionens 
förslag bereddes regeringens proposition som 
tjänsteuppdrag vid justitieministeriet. 

6. Beroende a v andra propositio
ner 

En revision av de grundläggande rättigheter
na har beretts av den kommitte för de grund
läggande rättigheterna som tillsattes av statsrå
det den 21 september 1989. Kommittens tids
frist löper ut den sista januari 1992. stadgan
dena om hur lagförslag lämnas vilande ankny
ter så till vida till de grundläggande rättighe
terna att målet i vartdera fallet är att skydda 
minoritetens rättigheter. stadgandena om de 
grundläggande rättigheterna skyddar minorite
tens rättigheter på ett morlärnare och effekti
vare sätt än stadgandena om hur lagförslag 
lämnas vilande. Så länge det finns luckor i det 
nuvarande skyddet för grundläggande rättighe
ter kan likväl inte skyddsverkningarna av att 
lagförslag kan lämnas vilande anses sakna 
betydelse. 

Revisionen av regelsystemet för hur lagför
slag lämnas vilande och revisionen av stadgan
dena om de grundläggande rättigheter har 
alltså samband med varandra. Revisionen av 
stadgandena om de grundläggande rättigheter
na bereds som bäst. Avsikten är att en rege
ringsproposition i saken skall överlämnas i god 
tid före utgången av den innevarande valperio
den. 
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DETALJMOTIVERING 

l. Lagförslaget 

Allmänt. Lagtekniskt sett är lagförslaget i 
princip enkelt eftersom det är fråga om att, 
med ett undantag när, upphäva ett visst lag
stiftningsförfarande. På förhand kan man anta 
att de enda betydande nya tolkningsproblemen 
kommer att gälla just undantagsstadgandet, 
dvs. skyddsklausulen för det grundläggande 
utkomstskyddet. Å andra sidan har skydds
klausulen samma omfattning och man använ
der samma uttryck "det grundläggande ut
komstskyddet" som i regeringens proposition 
angående temporär ändring av riksdagsord
ningen (RP 321/1990 rd.). De synpunkter om 
skyddsklausulens innehåll som framförts i den 
nämnda propositionen och vid riksdagsbehand
lingen av den (särskilt SoUU 13/1990 rd, 
GrUB 16/1990 rd. och riksdagens svar på 
regeringens proposition 321/1990 rd.) är alltså 
också tillämpliga på skyddsklausulen som ingår 
i totalreformen. 

66 §. Enligt den nya ordalydelsen som före
slås i paragrafens 7 room. kan ett lagförslag 
lämnas vilande om det gäller inbesparing av 
statens utgifter och försvagar det lagstadgade 
grundläggande utkomstskyddet och inte gäller 
godkännande av bestämmelser som ingår i 
statsfördrag. 

Med denna skyddsklausul eftersträvar man 
att styra nödvändiga sparåtgärder till andra 
mål än till det lagstadgade grundläggande 
utkomstskyddet. Riksdagen har dessutom i sitt 
svar på regeringens ovan nämnda proposition 
med förslag till lag om en temporär ändring av 
riksdagsordningen förutsatt, som direktiv för 
regeringen, att de s.k. sparlagarna inte används 
för att försvaga sådan service som på grund av 
sin betydelse som stöd för det grundläggande 
utkomstskyddet kan jämställas med det lag
stadgade grundläggande utkomstskyddet. 

skyddsklausulen för det lagstadgade grund
läggande utkomstskyddet omfattar lagar som 
skär ner statens utgifter och försvagar det 
grundläggande utkomstskyddet. Eftersom en 
skattelag inte är en "lag som gäller inbesparing 
av statens utgifter" innebär skyddsklausulen 
inget undantag från den gällande riksdagsord
ningen, enligt vilken ett förslag till lag som 
gäller en ökning av skattebördan inte kan 
lämnas vilande. 

En bestämmelse i ett statsfördrag kan i vissa 

specialfall gälla det grundläggande utkomst
skyddet. Avsikten är att lagar om införande av 
statsfördrag inte heller i framtiden skall kunna 
lämnas vilande. Därför föreslås det att det är 
möjligt att lämna en lag som försvagar det 
lagstadgade grundläggande utkomstskyddet vi
lande endast om det inte är fråga om en lag 
som gäller införande av bestämmelser i ett 
stats fördrag. 

Med det grundläggande utkomstskyddet av
ses endast periodiskt återkommande penning
prestationer till fysiska personer och bara den 
del av socialskyddet vars avsikt är att genom 
utkomsten garantera individen en nödvändig 
levnadsstandard. Stöd för näringsverksamhet 
hör t.ex. inte till de skyddade förmånerna. 

Förmåner med hjälp av vilka en tidigare 
uppnådd inkomstnivå som är högre än mini
minivån kan upprätthållas t.ex. under en sjuk
dom eller ålderdomen räknas inte till det 
grundläggande utkomstskyddet. Till det grund
läggande utkomstskyddet hör dock det inkomst
bundna socialskydd som motsvarar minimi
skyddet då miniroiskyddet och den förmån som 
har ställts i proportion till inkomsten hör till 
samma ersättningssystem. sjukförsäkringens roi
niroidagpenning omfattas t.ex. av skyddet. 

Genom uttrycket "lagstadgad" faller alla 
förmåner som inte har sin grund i lag utanför 
skyddet. Ett gränsfall blir det utkomststöd som 
nämns i socialvårdslagen (710/82). Den person
krets som har rätt till utkomststöd och vissa 
andra omständigheter definieras i lagen. Däre
mot fastställs stödets storlek genom beslut av 
kommunala myndigheter på allmänna grunder 
som statsrådet har fastställt. Ett lagförslag om 
sparåtgärder mot lagstadgade omständigheter, 
så som en begränsning av de personer som har 
rätt till utkomststöd, skulle göra att förslaget 
faller under skyddsklausulen. 

Om beloppet av en förmån som omfattas av 
skyddsklausulen enligt lag skall ses över t.ex. så 
att det motsvarar höjda levnadskostnader, skall 
skyldigheten till en indexgranskning anses vara 
lagstadgad oberoende av vilket organ eller 
vilken myndighet som fastställer höjningen. Ett 
lagförslag angående en minskning av indexjus
teringen av förmåner som hör till det grund
läggande utkomstskyddet skulle i regel höra till 
skyddsklausulens tillämpningsområde. 

Enligt de principer som här har nämnts skall 
åtminstone följande förmåner som har garan-
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terats i gällande lagstiftning höra till det 
grundläggande utkomstskyddet enligt lag: 

folkpension enligt folkpensionslagen 
(347/56), som inbegriper ålderdomspension, 
förtida ålderdomspension, invaliditetspension, 
individuell förtidspension, arbetslöshetspension 
samt barntillägg och vårdbidrag för pensions
tagare, 

- handikappbidrag enligt lagen om handi
kappbidrag (124/88), 

- efterlevandepension och barnpension en
ligt familjepensionslagen (38/69), 

- frontmannapension, fronttillägg och extra 
fronttillägg enligt lagen om frontmannapension 
(119/77), 

- ersättningar enligt lagen om skada ådra
gen i militärtjänst (404/48), 

- bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbi
drag (408/75) och bostadstillägg enligt lagen 
om studiestöd (28/72), vad gäller förutsättning
arna att få stödet, 

- bostadsbidrag för pensionärer enligt lagen 
om bostadsbidrag (591/78), 

- miniroidagpenning för dagpenning vid 
sjukdom samt moderskaps-, faderskaps- eller 
föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen 
(364/63), 

- rehabiliteringspenning enligt lagen om 
re habiliteringspenning ( 611 /91) 

- barnbidrag enligt lagen om barnbidrag 
(541/48), 

- underhållsstöd enligt lagen om tryggande 
av underhåll för barn (122/77), 

- grunddagpenning jämte barntillägg samt 
grunddelen av dagpenning avvägd enligt för
tjänsten i enlighet med lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa (602/84), 

- studiepenning enligt lagen om studiestöd 
och studiepenning enligt lagen om studiestöd 
för högskolestuderande, som antagits av riks
dagen den 17 december 1991, om lagen stad
fästs, samt 

- utkomststöd enligt socialvårdslagen, vad 
gäller förutsättningarna för att få stödet. 

Förteckningen är inte uttömmande, utan 
innehåller de förmåner som åtminstone är 
skyddade. 

På grund av de ändringar som föreslås i 
paragrafens 7 mom. föreslås det att 8 mom. 
upphävs. 

67 a§. Eftersom 67 a§ i sin nuvarande lyd
else i fråga om förslag till vissa lagar om 
reglering av det ekonomiska livet innehåller 
förbud såväl mot att lagförslagen lämnas vi-

lande som mot att de godkänns att vila, kan 
paragrafen inte upphävas i sin helhet utan 
endast till den först nämnda delen. Det föreslås 
därför att paragrafen ändras så att den tilläm
pas endast på sådana lagar om reglering av det 
ekonomiska livet som hör till området för 
grundlag. Avsikten är inte att genom proposi
tionen införa något nytt i fråga om vilka 
regleringslagar som kan stiftas som vanliga 
lagar och vilka som måste behandlas i den 
ordning som gäller stiftande av grundlag. Att 
möjligheten att lämna lagförslag vilande nästan 
helt upphävs, innebär att förslag till sådana 
regleringslagar som kan antas som vanliga 
lagar inte kan lämnas vilande, även om lagen 
skall vara i kraft mer än två år eller den på 
något annat sätt inte uppfyller kraven i 67 a§. 
Eftersom en sparlag som försämrar det grund
läggande utkomstskyddet i lag inte samtidigt 
torde kunna vara en lag som avses i 67 a §, är 
det inte för att bevara det nuvarande rättsläget 
nödvändigt att ta in ett undantag om övervak
nings- och regleringslagar i skyddsklausulen för 
utkomstskyddet. 

68 §. Det föreslås att paragrafen upphävs 
såsom onödig, eftersom den särskilda lagstift
ningsordningen för skattelagar slopas. 

69 § l mom. I momentet föreslås endast 
sådana ändringar som föranleds av att möjlig
heten att lämna lagförslag vilande skall avskaf
fas. Dessutom har ordalydelsen moderniserats. 
Moderniseringen av ordalydelsen medför ingen 
ändring i fråga om vilka lagförslag som skall 
behandlas i den inskränkta ordning för stiftan
de av grundlag som avses i momentet. En 
revision av stadgandets innehåll i övrigt är 
under beredning i den kommission för ikraft
trädande av internationella förpliktelser som 
tillsatts av justitieministeriet den 21 september 
1989 och i den statsförfattningskommission 
som ministeriet har tillsatt den 19 juni 1991. 

70 §. Paragrafen skall inte upphävas i sin 
helhet, emedan förslaget inte åsyftar någon 
ändring av kravet på 2/3 majoritet för anta
gande av lagar om riksdagsmannaarvode. För
slaget innebär endast att det särskilda förbud 
som paragrafen innehåller mot att lämna lag
förslag vilande skall utgå, eftersom det nu blir 
obehövligt. En sparlag som försvagar det 
grundläggande utkomstskyddet enligt lag torde 
i praktiken inte kunna vara en i 70 § avsedd 
lag. Därför är det inte nödvändigt att ta in ett 
undantag om riksdagsmannaarvode i skydds-
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klausulen för det grundläggande utkomstskyd
det för att det nuvarande rättsläget skall 
bevaras. 

71 §. Hänvisningen till 68 §, som upphävs 
enligt propositionen, föreslås utgå ur paragra
fens l mom., men i stället skall hänvisningar 
till 67 a § och 69 § l mom. införas. Därmed 
avhjälps en teknisk inkonsekvens i den gällande 
texten. Paragrafens 3 mom. kan upphävas 
eftersom det redan från början saknat betydel
se. Förbudet i momentet att lämna lagförslag 
vilande har inte haft någon funktion eftersom 
de ärenden som handläggs genom förfarandet 
med två behandlingar inte är lagstiftningsären
den och möjligheten att lämna ett ärende 
vilande endast gäller lagförslag. 

72 §. Paragrafen föreslås bli upphävd, efter
som den är onödig. Det är närmast en teoretisk 
möjlighet att urtima riksdag skulle sammankal
las och att därvid skulle behandlas förslag till 
sparlagar som försvagar utkomstskyddet. Urti
ma riksdag har senast sammankallats 1935. Vid 
reformen av riksdagsordningen år 1983 begrän
sades ytterligare möjligheten att sammankalla 
urtima riksdag. 

Ikraftträdelsestadgandet. Emedan det är 
möjligt att behandlingen av en del lagförslag 
som lämnats vilande enligt de tidigare stadgan
dena inte hinner slutföras innan lagen träder i 
kraft föreslås det för tydlighetens skull att det 
i ikraftträdelsestadgandet slås fast att sådana 

lagförslag skall upptas till behandling och 
behandlas och avgöras enligt de stadganden 
som gällde när de nya stadgandena trädde i 
kraft. Detta innebär att 73 och 74 §§ riksdags
ordningen skall tillämpas på de vilande lagför
slagen även då det inte är fråga om sparlagar 
som försvagar det lagstadgade grundläggande 
utkomstskyddet. 

2. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter att den har antagits och blivit 
stadfäst. A v tekniska skäl kan lagen dock träda 
i kraft tidigast den l mars 1992 eftersom 
ändringen av 68 § riksdagsordningen, som en
ligt föreliggande proposition föreslås bli upp
hävd, träder i kraft då. 

3. Lagstiftningsordning 

Emedan lagförslaget gäller ändring av riks
dagsordningen, bör det behandlas i grundlags
ordning enligt 67 § riksdagsordningen. 

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

Lag 
om ändring av riksdagsordningen 

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar, 
upphävs i riksdagsordningen 66 § 8 mom., 68 §, 71 § 3 mom. och 72 §, 
av dessa lagrum 66 § 8 mom. sådant det lyder i lag av den 23 februari 1979 (237/79) och 68 § 

sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 22 juli 1991 (1078/91), samt 
ändras 66 § 7 mom., 67 a§, 69 § l mom., 70 § och 71 § l mom., 
av dessa lagrum 66 § 7 mom. sådant det lyder i lag av den 26 juni 1987 (577/87) och 67 a§ 

sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lag och genom lag av den 22 juli 1991 (1082/91), som 
följer: 

66 § 

Ett lagförslag som vid tredje behandlingen 
erhållit flertalet röster kan likväl lämnas vilan
de, om det är fråga om ett förslag till en sådan 
lag om inbesparing av statens utgifter som 

försvagar det lagstadgade grundläggande ut
komstskyddet och om förslaget inte gäller 
godkännande av bestämmelser som ingår i ett 
statsfördrag. Förslag om att ärendet skall 
lämnas vilande skall väckas innan proposition 
om lagförslagets godkännande eller förkastan-
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de framställs, och om lagförslaget inte vid 
omröstningen därom förkastas, skall ärendet 
bordläggas till följande plenum. Om förslaget 
att ärendet skall lämnas att vila då understöds 
av minst en tredjedel av riksdagens samtliga 
medlemmar, skalllagförslaget i den lydelse som 
godkändes vid tredje behandlingen bli vilande 
till den lagtima riksdag som hålls efter följande 
lagtima riksdag. Från en valperiods sista riks
dag blir ett lagförslag dock vilande till den 
första lagtima riksdag som hålls efter val. 

67 a§ 
Ett lagförslag som innehåller stadganden om 

sådana åtgärder för övervakning och reglering 
av utrikeshandeln, den utländska betalningsrö
relsen, priser, hyror och löner samt räntor och 
dividender, som är nödvändiga för att lindra 
allvarlig störning som hotar folkhushållningen, 
och som är i kraft högst två år, skall, om 
ärendet gäller grundlag, utan att förklaras 
brådskande, vid tredje behandlingen godkän
nas genom beslut som omfattas av två tredje
delar av de avgivna rösterna. 

69 § 
Lagförslag om godkännande av sådana be

stämmelser i fredsfördrag eller andra statsför
drag som hör till området för lagstiftningen 
handläggs enligt 66 §.Om ärendet gäller grund
lag skall förslaget likväl, utan att förklaras 
brådskande, vid tredje behandlingen godkän-

Helsingfors den 17 januari 1992 

nas genom beslut som omfattas av två tredje
delar av de avgivna rösterna. 

70 § 
Lagförslag om riksdagsmannaarvode hand

läggs enligt 66 §. F örslaget anses likväl ha 
förfallit, om det inte vid tredje behandlingen 
har omfattats av två tredjedelar av de avgivna 
rösterna. 

71 § 
Riksdagen kan hänskjuta även andra frågor 

till stora utskottet än dem som avses i 66, 67 
och 67 a§§ samt i 69 § l mom. och 70 §. Då 
tillämpas 66 § så, att ärendet undergår endast 
två behandlingar och avgörs vid den andra av 
dem. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Ett lagförslag som lämnats vilande innan 
lagen har trätt i kraft upptas likväl till behand
ling och handläggs och avgörs enligt de stad
ganden som gällde när lagen trädde i kraft. 
Likaså tillämpas de stadganden som gällde då 
lagen trädde i kraft på avlåtande av regeringens 
proposition och väckande av riksdagsmotion i 
den sak som det lagförslag som lämnats vilande 
innan lagen trädde i kraft angår. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Justitieminister Hanne/e Pokka 
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Bilaga 

Lag 
om ändring av riksdagsordningen 

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar, 
upphävs i riksdagsordningen 66 § 8 mom., 68 §, 71 § 3 mom. och 72 §, 
av dessa lagrum 66 § 8 mom. sådant det lyder i lag av den 23 februari 1979 (237/79) och 68 § 

sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 22 juli 1991 (1078/91), samt 
ändras 66 § 7 mom., 67 a§, 69 § l mom., 70 § och 71 § l mom., 
av dessa lagrum 66 § 7 mom. sådant det lyder i lag av den 26 juni 1987 (577/87) och 67 a§ 

sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lag och genom lag av den 22 juli 1991 (1082/91), som 
följer: 

Gällande lag Föreslagen lydelse 

66 § 

Ett lagförslag som vid tredje behandlingen 
erhållit flertalet röster kan likväl lämnas vilan
de. F örslag om att ärendet skall lämnas vilande 
skall väckas innan proposition om lagförslagets 
godkännande eller förkastande framställs, och 
ärendet skall i sådant fall, för så vitt lagförsla
get inte vid omröstningen därom förkastats, 
bordläggas till följande plenum. Understöds 
förslaget om att ärendet skall lämnas att vila 
då av minst en tredjedel av riksdagens samtliga 
medlemmar, skall lagförslaget i dess vid tredje 
behandlingen godkända lydelse bli vilande till 
den lagtima riksdag som hålls efter följande 
lagtima riksdag. Från en valperiods sista riks
dag blir ett lagförslag dock vilande till den 
första lagtima riksdag som hålls efter val. 

Lagförslag kan likväl ej lämnas vilande, om 
dess syfte är att förbjuda sådan tillämnad eller 
redan påbörjad arbetsstrid bland tjänstemän eller 
funktionärskollektivavtal underkastade funk
tionärer som är ägnad att åstadkomma allvarlig 
störning av funktioner, vilka äro nödvändiga för 
samhällets säkerhet eller för skyddande av en
skild medborgares liv eller hälsa. 

Ett lagförslag som vid tredje behandlingen 
erhållit flertalet röster kan likväl lämnas vilan
de, om det är fråga om ett förslag till en sådan 
lag om inbesparing av statens utgifter som 
försvagar det lagstadgade grundläggande ut
komstskyddet och om förslaget inte gäller god
kännande av bestämmelser som ingår i ett 
statsfördrag. Förslag om att ärendet skall läm
nas vilande skall väckas innan proposition om 
lagförslagets godkännande eller förkastande 
framställs, och om lagförslaget inte vid omröst
ningen därom förkastas, skall ärendet bordläg
gas till följande plenum. Om förslaget att 
ärendet skall lämnas att vila då understöds av 
minst en tredjedel av riksdagens samtliga med
lemmar, skall lagförslaget i den lydelse som 
godkändes vid tredje behandlingen bli vilande 
till den lagtima riksdag som hålls efter följande 
lagtima riksdag. Från en valperiods sista riks
dag blir ett lagförslag dock vilande till den 
första lagtima riksdag som hålls efter val. 

(8 mom. upphävs) 
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Gällande lydelse 

67 a§ 
Förslag till en lag som innehåller stadganden 

om sådana åtgärder för övervakning och reg
lering av utrikeshandeln, den utländska betal
ningsrörelsen, priser, hyror och löner samt 
räntor och dividender, som är nödvändiga för 
att lindra allvarlig störning vilken hotar folk
hushållningen och som är i kraft högst två år, 
kan inte lämnas vilande eller godkännas att vila. 
Om ärendet gäller grundlag skall lagförslaget, 
utan att det förklaras brådskande, vid tredje 
behandlingen godkännas genom beslut som 
omfattats av minst två tredjedelar av de avgiv
na rösterna. 

Ett lagförslag kan inte lämnas vilande, om 
lagen helt eller delvis skall upphäva en lag som 
handlagts på det sätt som stadgas i l mom. 

Föreslagen lydelse 

67 a§ 
Ett lagförslag som innehåller stadganden om 

sådana åtgärder för övervakning och reglering 
av utrikeshandeln, den utländska betalningsrö
relsen, priser, hyror och löner samt räntor och 
dividender, som är nödvändiga för att lindra 
allvarlig störning som hotar folkhushållningen, 
och som är i kraft högst två år, skall, om 
ärendet gäller grundlag, utan att förklaras 
brådskande, vid tredje behandlingen godkännas 
genom beslut som omfattas av två tredjedelar av 
de avgivna rösterna. 

68 § 

Vad 66 § stadgar skall iakttas också i fråga 
om statsskatt. Ett förslag om ny eller ökad skatt 
eller om att en för viss tid stadgad skatt 
fortfarande skall uppbäras till oförändrat belopp 
får dock inte lämnas vilande, och ett förslag till 
ny eller ökad skatt som är avsedd att uppbäras 
under längre tid än ettfinansår anses ha förfallit, 
om det inte vid tredje behandlingen stöds av två 
tredjedelar av de avgivna rösterna. 

I händelse förslag om ny eller ökad skatt, som 
är avsedd att uppbäras under längre tid än ett år, 
vid tredje behandlingen förfallit, skall ärendet 
återförvisas till statsutskottet, som äger avgiva 
utlåtande därom, huruvida skatten skall stadgas 
att utgå under ett år, samt föreslå ordalydelsen 
till lagförslag angående skattens uppbärande. 

I händelse förslag om ökad skatt, som är 
avsedd att uppbäras under ett år, vid tredje 
behandlingen förfallit, skall ärendet återförvisas 
till statsutskottet, som äger avgiva utlåtande 
därom, huruvida skatten till oförändrat belopp 
skall förbli gällande, samt föreslå ordalydelsen 
till lagförslag angående skattens uppbärande. 

Om antagande eller förkastande av det i 2 och 
3 momenten nämnda lagförslag, som av statsut
skottet uppgjorts, besluter riksdagen vid fortsatt 
tredje behandling; och må betänkande, som rör 
denna fråga, icke bordläggas, där ej riksdagen 
annorlunda besluter. 

4 320036Q 

(Paragrafen upphävs) 
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Gällande lydelse 

69 § 
Förslag angående godkännande av sådana i 

fördrag mellan Finland och utländsk makt 
ingående bestämmelser, som höra till området 
för lagstiftningen, handlägges, evad bestämmel
serna ingå i fredsfördrag eller annat statsför
drag, enligt 66 § samt, för såvitt ärendet rör 
grundlag, med iakttagande av vad i 67 § l 
mom. är stadgat. Likväl må lagförslag i dessa 
fall icke lämnas vilande. 

70 § 
Vid handläggning av lagförslag angående 

riksdagsmannaarvode skola jämväl stadgande
na i 66 § lända till efterrättelse, likväl sålunda, 
att dylikt ärende ej kan lämnas vilande och att 
lagförslaget anses hava förfallit, därest det icke 
vid tredje behandlingen omfattats av minst två 
tredjedelar av de avgivna rösterna. 

71 § 
Riksdagen är obetaget att till stora utskottet 

hänskjuta även andra frågor, än de i 66, 67, 68 
och 70 §§ avsedda. Sker det, tillämpas bestäm
melserna i 66 § sålunda, att ärendet undergår 
endast två behandlingar och avgöres vid den 
andra av dessa. 

Ej må i dylika frågor förslag göras, att 
ärendet skall bliva vilande. 

Föreslagen lydelse 

69 § 
Lagförslag om godkännande av sådana be

stämmelser i fredsfördrag eller andra statsför
drag som hör till området för lagstiftningen 
handläggs enligt 66 §. Om ärendet gäller grund
lag skall förslaget likväl, utan att förklaras 
brådskande, vid tredje behandlingen godkännas 
genom beslut som omfattas av två tredjedelar av 
de avgivna rösterna. 

70 § 
Lagförslag om riksdagsmannaarvode hand

läggs enligt 66 §. Förslaget anses likväl ha 
förfallit, om det inte vid tredje behandlingen har 
omfattats av två tredjedelar av de avgivna 
rösterna. 

71 § 
Riksdagen kan hänskjuta även andra frågor 

till stora utskottet än dem som avses i 66, 67 
och 67 a §§ samt i 69 § l mom. och 70 §. Då 
tillämpas 66 § så, att ärendet undergår endast 
två behandlingar och avgörs vid den andra av 
dem. 

(3 mom. upphävs) 

72§ 

Ej må fråga, som väckts genom regeringens 
proposition till urtima riksdag och som icke 
berör grundlag, lämnas vilande, utan skall den 
vid samma riksdag slutligen avgöras. 

(Paragrafen upphävs) 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Ett lagförslag som lämnats vilande innan 
lagen har trätt i kraft upptas likväl till behand
ling och handläggs och avgörs enligt de stadgan
den som gällde när lagen trädde i kraft. Likaså 
tillämpas de stadganden som gällde då lagen 
trädde i kraft på avlåtande av regeringens 
proposition och väckande av riksdagsmotion i 
den sak som det lagförslag som lämnats vilande 
innan lagen trädde i kraft angår. 


