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1484/2016
Lag
om ändring av kommunallagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i kommunallagen (410/2015) 2, 17, 35, 51 och 85 §, den svenska språkdräkten
i 106 § 1 mom. samt 147 §, och
fogas till lagen ett nytt 12 a kap. som följer:
2§
Tillämpningsområde
Denna lag tillämpas, om inte något annat föreskrivs genom lag, på ordnandet av kommunens förvaltning och ekonomi samt på sådan verksamhet i kommunen som avses i 6 § 2 mom.
Vad som i denna lag föreskrivs om samkommuners organ ska tillämpas oberoende av
vad som föreskrivs om samkommuners förvaltning någon annanstans i lag.
17 §
Ersättare i fullmäktige
Till ersättare för fullmäktigeledamöterna väljs av de första icke invalda kandidaterna
från varje valförbund, parti och gemensam lista i kommunalvalet ett lika stort antal som
antalet ledamöter, dock minst två. En ledamot som blivit vald i egenskap av kandidat för
en valmansförening utanför de gemensamma listorna har ingen ersättare.
Om det konstateras att en ledamot har förlorat sin valbarhet eller om en ledamot har befriats från sitt uppdrag eller avlidit, kallar fullmäktigeordföranden i hans eller hennes ställe
för den återstående mandattiden den i ordningen första ersättaren från valförbundet, partiet
eller den gemensamma listan i fråga.
Om fullmäktige inte är beslutfört på grund av att ledamöter och ersättare är jäviga, ska
den kommunala centralvalnämnden med iakttagande av 93 § 2 mom. i vallagen på begäran av fullmäktiges ordförande förordna nya ersättare för fullmäktigeledamöterna i enlighet med 1 mom. i denna paragraf. De på detta sätt förordnande ersättarna i fullmäktige deltar i fullmäktiges sammanträden i sådana ärenden där ledamöterna och ersättarna är jäviga.
35 §
Tillfälliga utskott
När ett i 34 § avsett ärende som gäller återkallande av förtroendeuppdrag eller ett i 43 §
avsett ärende som gäller uppsägning av kommundirektören eller förflyttning av honom eller henne till andra uppgifter har väckts, kan fullmäktige tillsätta ett tillfälligt utskott som
ska bereda ärendet. Utskottets ledamöter ska vara ledamöter eller ersättare i fullmäktige.
Ett tillfälligt utskott kan också tillsättas för avgivande av utlåtanden och granskning av
förvaltningen.
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Det tillfälliga utskottet ska inhämta kommunstyrelsens utlåtande i ett ärende som det
ska bereda.
Om det i kommunstyrelsen finns ledamöter och ersättare som är jäviga att sköta uppgifter som åligger kommunstyrelsen enligt 38 eller 39 § och kommunstyrelsen därför inte
är beslutför, ska fullmäktige tillsätta ett tillfälligt utskott för att sköta de ärenden i kommunstyrelsen som ledamöterna och ersättarna är jäviga att behandla. På valbarheten till ledamot i ett utskott som tillsätts för denna uppgift tillämpas vad som föreskrivs om valbarhet till ledamot i kommunstyrelsen. På det tillfälliga utskottet tillämpas i övrigt vad som
föreskrivs om kommunstyrelsen. Mandattiden för det tillfälliga utskottet upphör när behandlingen av de ärenden som föranledde att utskottet tillsattes har upphört i kommunen.
51 §
Gemensamt organ
En kommun kan sköta en uppgift för en eller flera kommuners räkning så att kommunerna har ett gemensamt organ som svarar för skötseln av uppgiften. Den kommun som
sköter uppgiften kallas ansvarig kommun.
Kommunerna kan komma överens om att en del av ledamöterna i det gemensamma organet utses av de andra kommunerna.
85 §
Felaktigt förfarande i förtroendeuppdrag
En förtroendevald sköter sitt uppdrag under tjänsteansvar och på honom eller henne tillämpas bestämmelserna om tjänstebrott i strafflagen (39/1889).
Om det finns skäl att misstänka att en förtroendevald i sitt uppdrag har gjort sig skyldig till
tjänstebrott eller handlat i strid med sina skyldigheter på något annat sätt, ska kommunstyrelsen kräva en förklaring av den förtroendevalda samt vid behov anmäla saken till fullmäktige.
Anmälan om brott ska göras utan dröjsmål, om det är fråga om ett uppenbart tjänstebrott.
Fullmäktige kan avstänga den förtroendevalda från uppdraget för den tid utredningen
eller rättegången pågår, om inte den förtroendevalda själv har meddelat att han eller hon
avstår från att utöva förtroendeuppdraget. Före fullmäktiges sammanträde kan fullmäktiges ordförande interimistiskt fatta beslut om avstängning. Ett beslut om avstängning får
verkställas omedelbart.
Fullmäktige ska avstänga den förtroendevalda från uppdraget för den tid en förundersökning eller en rättegång som gäller ett tjänstebrott som en förtroendevald misstänks för
pågår, om det är nödvändigt för att trygga trovärdigheten och tillförlitligheten i kommunens beslutsfattande med beaktande av det misstänkta brottets allvarlighet, risken för upprepning och andra omständigheter. Beslutet om avstängning får verkställas omedelbart.
När en kommunal myndighet bereder ett beslut enligt 3 eller 4 mom. har den rätt att få
en sådan underrättelse om att förundersökning inleds som avses i 3 kap. 6 § i förundersökningslagen (805/2011) när det gäller tjänstebrott som en förtroendevald misstänks för.
106 §
Avvikande mening
Den som har deltagit i beslutfattandet och lagt fram ett motförslag eller röstat mot beslutet har rätt att anmäla avvikande mening genom att reservera sig mot beslutet. Samma
rätt har den som har föredragit ärendet, om beslutet avviker från beslutsförslaget. Reservationen ska göras genast efter att beslutet har fattats. En skriftlig motivering som har
framställts innan prokollet justerats ska fogas till protokollet.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
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12 a kap.
Utredningsförfarande i fråga om kommuner som har exceptionella svårigheter inom
förvaltningen
109 a §
Utredningsförfarande i fråga om kommuner som har exceptionella svårigheter inom
förvaltningen
Om förvaltningen och verksamheten i en kommun befinner sig i exceptionellt stora
svårigheter som kommunen inte förmår avhjälpa genom egna åtgärder, kan finansministeriet efter att ha hört kommunen utse en utredare eller en utredningsgrupp för att utreda
kommunens förvaltning.
För att en utredare eller en utredningsgrupp ska utses krävs det att
1) det har inletts en förundersökning om ett misstänkt allvarligt tjänstebrott eller flera
tjänstebrott som begåtts av en kommunal myndighet eller av flera ledamöter i ett kommunalt organ och kommunen inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att få kommunens förvaltning att överensstämma med lag, eller
2) det annars finns grundade skäl att misstänka att kommunala myndigheter eller ledamöter i kommunala organ har väsentligt eller upprepade gånger handlat lagstridigt eller
försummat sina lagstadgade skyldigheter och kommunen inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att få kommunens förvaltning att överensstämma med lag.
Utredaren eller utredningsgruppen lägger fram ett förslag till åtgärder som behövs för
att få kommunens förvaltning att överensstämma med denna lag och andra lagar. Efter att
ha mottagit utredarens eller utredningsgruppens åtgärdsförslag ska fullmäktige behandla
dem utan ogrundat dröjsmål och delge finansministeriet beslutet om dem.
Om utredaren eller utredningsgruppen har föreslagit att en eller flera förtroendevalda
ska avstängas från uppdraget på de grunder som anges i 85 § 4 mom. för den tid en förundersökning eller rättegång som gäller ett tjänstebrott som en förtroendevald misstänks för
pågår, och fullmäktige inte har förfarit så, kan finansministeriet efter att ha hört fullmäktige och den förtroendevalda fatta beslut om saken, om avstängningen är nödvändig för att
få kommunens förvaltning att överensstämma med lag och för att trygga trovärdigheten
och tillförlitligheten i kommunens beslutsfattande med beaktande av det misstänkta brottets allvarlighet, risken för upprepning och andra omständigheter. Ministeriets beslut får
verkställas omedelbart.
109 b §
Utredare och utredningsgruppens medlemmar
En utredare som avses i 109 a § ska ha sådan juridisk sakkunskap som uppdraget kräver. Sådan sakkunskap ska också finnas inom en utredningsgrupp. I sitt uppdrag ska utredaren och utredningsgruppens medlemmar vara oavhängig av kommunen och finansministeriet.
På utredaren och utredningsgruppens medlemmar tillämpas, när de sköter uppdrag enligt denna lag, bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar samt bestämmelserna i skadeståndslagen (412/1974) om offentliga samfunds och tjänstemäns skadeståndsansvar.
Utredaren och utredningsgruppens medlemmar har trots sekretessbestämmelserna rätt
att av myndigheter få sådana uppgifter om förvaltningen och ekonomin i kommuner och i
sammanslutningar som hör till kommunkoncerner som är nödvändiga för att uppdraget
ska kunna fullgöras.
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109 c §
Finansministeriets rätt att få uppgifter om att förundersökning inleds
När finansministeriet bereder frågan om att enligt 109 a § utse en utredare eller utredningsgrupp och avstänga en förtroendevald från sitt uppdrag har ministeriet rätt att få en
sådan underrättelse om att förundersökning inleds som avses i 3 kap. 6 § i förundersökningslagen när det gäller tjänstebrott som en förtroendevald misstänks för.
147 §
Övergångsbestämmelser som gäller organ och ledning, invånarnas rätt till inflytande,
förtroendevalda, besluts- och förvaltningsförfarandet samt begäran om omprövning och
kommunalbesvär
Bestämmelserna i 4—7 kap., 59 §, 60 § 2 mom., 64 § 4 mom. samt 10, 12 och 16 kap.
tillämpas från ingången av mandattiden för det fullmäktige som väljs 2017. Före denna
tidpunkt tillämpas på organ och ledning, invånarnas rätt till inflytande, förtroendevalda,
besluts- och förvaltningsförfarandet samt begäran om omprövning och kommunalbesvär
bestämmelserna i den kommunallag som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. Lagens
20 § tillämpas dock redan vid det kommunalval som förrättas 2017.
Bestämmelserna i 15 § 1 mom. om fullmäktiges mandattid och i 16 § om antalet fullmäktigeledamöter tillämpas första gången på det fullmäktige som väljs 2017. Mandattiden för
det fullmäktige som är behörigt när lagen träder i kraft fortsätter till utgången av maj 2017.
En fullmäktigeledamot eller en annan förtroendevald som avses i 32 § i den kommunallag som gällde vid ikraftträdandet av denna lag kan om han eller hon så önskar lämna sitt
uppdrag vid utgången av 2016 på den grunden att fullmäktiges mandattid fortsätter. I så
fall kallas ersättaren i stället för fullmäktigeledamoten för den återstående mandattiden
och för andra förtroendeuppdrag väljs en ny person. Om en person lämnar uppdraget som
fullmäktigeledamot eller ett annat kommunalt förtroendeuppdrag ska detta anmälas skriftligen till fullmäktige eller det organ som har utsett den förtroendevalda, före utgången av
november 2016.
Bestämmelserna i 19 § 2 mom. om kommunens skyldighet att anmäla stödbeloppet till
fullmäktigegrupper och i 82 § 3 mom. om kommunens skyldighet att anmäla beloppet av
de avgifter på förtroendevaldas arvoden som tagits ut tillämpas första gången när bokslutet
för 2015 upprättas.
Kommunernas samarbetsavtal ska uppdateras enligt 8 kap. före utgången av 2019.
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017. Lagens 12 a kap. tillämpas dock först från
och med den 1 juni 2017.
Helsingfors den 29 december 2016
Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister Olli Rehn
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