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I.

I N N L E D N I N G .

Forholdet mellom staten og dens tjenestemenn vil i det følgende
bli behandlet ut fra en alminnelig rettslig og rettssammenlignende
synsvinkel. Denne behandlingsmåte gjør det i særlig grad påkrevd
å forutskikke en bemerkning om hva det i denne forbindelse skal
forståes ved statstjenestemenn. Det foreligger for så vidt flere
muligheter. Uttrykket statstjenestemann eller dets ekvivalent på
fremmede språk har ikke noe klart avgrenset begrepsmessig innhold
og anvendes i teori og praksis i varierende betydninger. I videste
forstand kan uttrykket oppfattes som synonymt med «statens tje-
ner», slik at det kommer til å omfatte enhver som etter valg, opp-
nevning eller ansettelse utøver virksomhet til fremme av statsformål.
En sammenkobling på denne mate av vesensforskjellige persongrup-
per ville imidlertid trekke inn store deler av den alminnelige stats-
lære, og ikke være egnet til å kaste lys over spesielle stats- og
forvaltningsrettslige problemer. Man kan dernest i samsvar med
vanlig språkbruk skille ut folkevalgte representanter, politiske
embetsmenn og ombudsmenn med den følge at emnet innskrenkes
til å omfatte personer som er antatt til varig og mot vederlag å
utføre arbeid i statens tjeneste, dvs. alle fastere statsansatte. Men
også denne avgrensning er svært rommelig og innbefatter uensar-
tede elementer hvis rettsforhold til det offentlige må forutsettes å
kunne innrettes på vesentlig avvikende mate. Den er derfor lite
brukbar som grunnlag for en drøftelse av egentlige tjenestemanns-
spørsmål, selv om forholdet til statsansatte i sin alminnelighet i
betydelig utstrekning indirekte vil komme i betraktning ved behand-
lingen av emnet. Man kan videre prøve å innsnevre kretsen ved å
søke å finne frem til en prinsipiell bestemmelse av begrepet stats-
tjenestemann, f. eks. som en person der utøver offentlig myndighet
eller er béskjeftiget med offentligrettslige oppgaver. Eller man kan
på mere positivrettslig grunnlag søke tilknytning til den kjens-
gjerning at det i våre dager i alle land er fremtrådt en nærmere
angitt gruppe av statstjenere som av hensyn til sin virksomhet
som redskaper for statsmakten er undergitt særskilte rettsregler
og tildelt en spesiell status. Arbeidere og funksjonærer hvis vilkår
i hovedsaken faller sammen med dem som er fastsatt for arbeids-
takere i det private ervervsliv, blir ved dette holdt utenfor. Det er
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den sistnevnte avgrensning som reiser særskilte problemer i til-
knytning til sondringen mellom offentlig rett og privatrett, og som
derfor er lagt til grunn i det følgende, jfr. nærmere avsnitt V nr. 1.
Det følger av seg selv at man ikke utelukkende kan se hen til de
positivrettslige ordninger, men også i noen grad må vurdere de
motiver som ligger til grunn for disse. De særskilte vanskeligheter
som gjør seg gjeldende på dette område — det dreier seg om utpre-
get stedlig bestemte lovgivningspolitiske forhold •— medfører imid-
lertid at denne side av saken må komme i bakgrunnen i en almin-
nelig redegjørelse.

Utad har tjenestemannsforholdet alltid vært oppfattet som mere
eller mindre offentligrettslig, idet tjenestemennene av de øvrige
borgere i samfunnet i alminnelighet er blitt identifisert med de
aktuelle styremakter. Arten av deres tilknytning til statsledelsen
har imidlertid variert med den politiske utvikling, og deres stilling
og oppgaver har i de siste par hundreår undergått vesentlige for-
andringer. Fra å være lydige tjenere for en eneveldig herre eller
dominert av herskende partier eller grupper, er de mere og mere
kommet til å tre frem som upartiske og til en viss grad selvsten-
dige håndhevere av hele statssamfunnets vilje. Denne utviklings-
gang, som har fulgt i demokratiets og rettsstatens spor, har åpen-
bart ikke vært egnet til å svekke oppfatningen om at tjenestemanns-
forholdet er offentligrettslig, og har praktisk sett tvertimot skjer-
pet behovet for å innrette tjenestemannsretten etter offentligretts-
lige synspunkter. Mens tjenestemennene i sitt forhold til staten
som arbeidsgiver i de fleste land opprinnelig neppe var vesentlig
annerledes stillet enn lønnet medhjelp i privat virksomhet, er det
etterhånden kommet derhen at man overalt har funnet det nødven-
dig å regulere deres rettsforhold ved særskilte bestemmelser utfor-
met under hensyn til offentlige interesser. Hovedformålet har vært
å skape særlige garantier for at statsstyret til enhver tid kan utøve
sine funksjoner gjennom pålitelige, kyndige, upartiske og verdige
representanter som helt går inn for det offentliges velforståtte
interesser uten tanke på egen fordel eller på å tilgodese spesielle
grupper av samfunnsborgere som de måtte føle seg særskilt knyttet
til. Dette har hatt til følge at det er oppstått et prinsipielt skille
med hensyn til arbeidsforhold og rettsstilling mellom de egentlige
statstjenestemenn og arbeidere og funks jonærer i privat (og offent-
lig) virksomhet. Tjenestemannslovgivningen er jevnt over preget
av et særskilt gjensidig tillitsforhold og av spesielle krav til sinne-
lag og alminnelig samfunnsmessig innstilling hos de statsansatte.
Det løsere, upersonlige og delvis antagoniske forhold som består
mellom private driftsherrer og deres arbeidsstokk, har vært antatt
vanskelig å kunne tilgodese de spesielle fordringer som bør stilles
innenfor statstjenesten.

Allikevel har privatrettslige synspunkter på forskjellig mate
øvet innflytelse på rettsforholdet mellom staten og tjenestemennene.
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Den historiske tilknytning til den privatrettslige arbeidskontrakt,
tjenestemannsforholdets rent ytre likhet med denne samt den om-
stendighet at staten i betydelig utstrekning opptrer også innenfor
den private retssfære, har i enkelte land ledet til en delvis over-
føring av rettsgrunnsetninger hentet fra privatretten. De prinsi-
pielt forskjellige synsmåter som har gjort seg gjeldende i denne
henseende, er kommet til uttrykk i motsetningen mellom den såkalte
kontraktsteori og statusteorien. Denne side av spørsmålet er behand-
let nedenfor under avsnitt V nr. 3.

Praktisk og prinsipielt langt mere betydningsfull er den tendens
som har gjort seg gjeldende i nyere tid til å likestille tjeneste-
mannsforholdet med private arbeidskontrakter også i forhold til
regiene om organisasjonsrett, kollektive forhandlinger og arbeids-
rettslige tvangsmidler. På bakgrunn av samfunnets demokrati-
sering, statsvirksomhetens ekspansjon og den alminnelig nivelle-
ring innenfor statstjenesten, blir det fremholdt at de egentlige stats-
tjenestemenn på samme mate som andre arbeidere bør ha anledning
til å inngå tariffavtaler og anvende kollektive kampmidler. En
assimilering av tjenestemannsforholdet i denne henseende med pri-
vatrettslige arbeidskontrakter vil nødvendigvis reise store beten-
keligheter og synes å kunne innebære en prinsipiell og dyptgående
omlegging av den tradisjonelle statstjeneste. Spørsmålet om hvor-
vidt reformer etter disse retningslinjer kan anses tilrådelige, er
drøftet under avsnitt V nr. 4.

Like behov vil gjerne gi opphav til ensartede eller beslektede
rettsregler, og ordningen av den egentlige statstjeneste utviser da
også en rekke fellestrekk såvel innenfor Norden som i den krets av
vestlige land hvis kultur og samfunnsoppfatning i hovedsaken faller
sammen med vår. En rettssammenlignende översikt synes derfor
å ha særlig interesse ved behandlingen av det foreliggende emne.
I det følgende er under avsnitt III gitt en kortfattet översikt over
rettsstillingen i de øvrige nordiske land i tilslutning til en noe
mere utførlig redegjøring for ordningen etter norsk rett av embets-
og tjenestemennenes stilling (avsnitt II). I avsnitt IV er meddelt
endel spredte opplysninger om tjenestemannslovgivningen i de land
utenfor Norden som med hensyn til rettsoppfatning og samfunns-
ordning står oss særlig nær.
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II.

N O R S K R E T T .

[Litt.: Aschehoug: Norges nuværende Statsforfatning II (2. utg.
1892) Cap. 50—51; Morgenstierne: Den norske statsforfatningsret II
(3. utg. 1927) §§ 80—82; D. s.: Den norske forvaltnings- og næringsret
(1912) §§ 18—23; Castberg: Norges statsforfatning II (2. utg. 1947)
§ 2, IV—VI; Carl Platou: Statstjenestemennenes retsstilling efter
norsk ret (Nord. Adm. Tidsskr. 1922 s. 216—242); Henrik Lundh:
Forelesninger over forvaltningsrett (1937, stens.) I: Det offentlige tje-
nesteforhold: D. s.: Tvister i offentlige tjenesteforhold og tjenestemenns
forhandlingsrett (Nord. Adm. Tidsskr. 1935 s. 226—250); Sverre Grette:
Forholdet mellem staten og dens tjenestemenn efter norsk rett (Nord.
Adm. Tidsskr. 1928 s. 17—25); Henry Østlid: Det offentliges adgang
til å avskjedige embeds- og tjenestemenn (Trykt som bilag til Tidsskr.
for Rettsv. 1940); F. Hiorthøy: Avskjedigelse av embets- og bestillings-
menn med bibehold av lønn (Nord. Adm. Tidsskr. 1952 s. 149—162);
Padl Berg: Arbeidsrett (1930).]

1. De to k a t e g o r i e r av s t a t s t j e n e s t e m e n n . Når
man ser bort fra ombudsmennene, som ikke tilhører statstjenesten i
snevrere forstand, kan samtlige norske statstjenestemenn henføres
til én av to hovedgrupper: Embetsmenn og bestillingsmenn. Skjønt
disse i viktige henseender inntar en forskjellig rettsstilling, faller ikke
sondringen sammen med noen tilsvarende ulikhet med hensyn til
de funksjoner som utøves av de respektive grupper. Det forekommer
i åtskillig utstrekning at vesentlig likeartede stillinger er organi-
sert dels som embeter, dels som bestillinger. Og det er heller ikke
noen unntaksfri regel at fortrinnsvis mere underordnet arbeid blir
betrodd til bestillingsmenn. Det eneste sikre kriterium på en em-
betsmann er ansettélsesmåten: Han utnevnes av Kongen i statsråd
og blir utstyrt med en såkalt bestalling hvorav det fremgår at han
er ansatt i et embete.

Opprinnelsen til dette i våre dager mindre begrunnede skille
mellom embets- og bestillingsmenn må søkes i historiske forhold
som er gitt forankring i grunnloven av 17. mai 1814, og følgelig har
vært lite mottakelig for rasjonalisering. På den tid da grunnloven
ble til, var alle viktigere statsstillinger som innebar utøvelse av
offentlig myndighet, bekledt med embetsmenn. Det forekom visst-
nok også stillinger i statstjenesten som ikke var embeter, men de
var forholdsvis få og av mindre betydning. Den underordnede med-
hjelp som trengtes, ble i alminnelighet antatt og lønnet av ved-
kommende embetsmann personlig. Under inntrykk av denne retts-
tilstand er det i grunnlovens §§ 21—23, § 28 og § 92, (opprinnelig
også i § 50), opptatt forskjellige bestemmelser om utnevning og
avskjedigelse av embetsmenn, om vilkårene for å kunne ansettes
i embeter osv., mens det overhodet ikke finnes forskrifter om stats-
stillinger av annen art. I forbindelse med behandlingen av embets-
mennene nevner grunnloven uttrykkelig en rekke spesielle stats-
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stillinger som altså forutsettes å være organisert som embeter.
Grunnlovens bestemmelser på dette område har vært tolket derhen
at de legger et forfatningsmessig bånd på statstjenestens organisa-
sjon, idet de dels forbeholder visse beføyelser for den utøvende
makt, dels sikrer embetsmennene en særlig betrygget og uavhengig
stilling. I tilslutning til dette har det bl.a. vært ansett uforenelig
med de nevnte grunnlovsbud at viktigere ordinære statsstillinger
med offentligrettslig virkeområde som hittil har vært organisert
som embeter, blir omgjort til bestillinger. Forutsetningen i grunn-
loven om at stat stj enesten skal utføres av embetsmenn, har derimot
ikke vært oppfattet som bindende når det gjelder embeter av mere
underordnet karakter, selv om de er uttrykkelig nevnt i grunnloven.
Det samme synspunkt har vært anlagt med hensyn til stillinger
innenfor mere spesielle områder av statstjenesten, særlig når ved-
kommende stilling først er opprettet etter 1814. Når det gjelder
stillinger i tilknytning til statens forretningmessige virksomhet,
antas grunnloven overhodet ikke å danne noen hindring for valget
av den tjenesteordning som finnes hensiktsmessig. At fast organi-
serte dommerstillinger må være embeter, er antatt å følge, foruten
av den foran nevnte alminnelige forutsetning i grunnloven, tillike
av det maktfordelingssystem som grunnloven, iallfall delvis, er
bygget på.

I samsvar med foranstående er den aktuelle ordning f. t. den at
hovedparten av de etter tradisjonell oppfatning viktigste statsstil-
linger fremdeles er organisert som embeter. Embetsmenn er således
bl. a. statsråder, fylkesmenn, biskoper og prester, dommere, sende-
menn og konsuler, de høyere tjenestemenn i regjeringsdepartemen-
tene og i visse sentraladministrative institusjoner, professo-
rer og lærere ved de høyere skoler, de overordnede tjeneste-
menn i politiet samt alle faste offiserer ned til kapteins grad.
Embetsmannsgruppens betydning har likevel stadig vært i ned-
adgående, såvel tallmessig og administrativt som også politisk
og sosialt. De utgjør nå bare en minoritet innenfor den samlede
statstjeneste (Pr. 1. januar 1952 utgjorde antallet av personer
ansatt i statens tjeneste (herunder arbeidere) 115 213, derav i
den egentlige statsadministrasjon (eksklusive forsvaret) 18 526.
Antallet av embetsmenn kan skjønnsmessig anslås til 5 å 6000).
I takt med statsadministrasjonens ekstraordinære vekst i de siste
par menneskealdre er det kommet til så mange og så viktige bestil-
linger, at hele sondringen idag virker tilfeldig og moden for utjev-
ning. For en reform i denne retning taler også den omstendighet
at den rettsstilling som er innrømmet bestillingsmennene ved tjene-
stemannsloven av 15. februar 1918, stort sett er så betryggende at
de nåværende embetsmenn ikke synes å ha rimelig krav på videre-
gående begunstigelser.

2. E m b e t s m e n n e n e . Grunnloven betegner «Forestillinger
om Embeders Besættelse» som «Sager af Vigtighed» (§ 28) og fast-
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setter overensstemmende med dette at «Kongen vælger og beskik-
ker, efter at have hørt sit Statsraad, alle civile, geistlige og militære
Embedsmænd» (§ 21). Heri ligger at utnevning til et embete alltid
må foregå ved kgl. resolusjon; delegasjon av ansettelsesretten til
et regjeringsdepartement eller en hvilken som helst annen institu-
sjon eller myndighet er utelukket. Ifølge den sistnevnte grunn-
lovsparagraf gjelder videre at personer som utnevnes til embets-
menn, skal «sværge eller, hvis de ved Lov ere fritagne for Edsaf-
læggelse, høitideligen tilsige Konstitutionen og Kongen Lydighed
og Troskab». Alminnelige vilkår for å kunne ansettes i et embete
er ifølge grunnloven at vedkommende er norsk statsborger, taler
landets språk samt enten har såkalt innfødsrett eller har oppholdt
seg 10 år i landet (§ 92). For de fleste embetsmenn er det i tillegg
til dette ved forskjellige bestemmelser i den ordinære lovgivning
oppstilt krav om avlagt embetseksamen ved universitetet eller annen
høyere utdannelse. Bortsett fra politiske embeter og embeter innen-
for tjenestegrener der befordringssystemet finner anvendelse (sær-
lig departementene), blir alle embeter regelmessig besatt etter
offentlig kunngjøring. Utnevningen foregår etter tilråding fra
vedkommende fagdepartement som innstiller 3 av søkerne, og kon-
trollen utøves av Stortinget (Odelstinget) gjennom en særskilt
komité som har i oppdrag å gjennomgå regjeringsprotokollene
(Protokoll-komitéen).

Utnevning til et embete er i prinsippet en ansettelse på livstid,
eventuelt inntil oppnådd aldersgrense som for embetsmenn, på
samme mate som for andre statstjenestemenn, normalt er 65 år for
kvinner og 70 år for menn (lov 14. mai 1917 (nr. 3) § 2 a). Det
står naturligvis embetsmannen fritt til enhver tid å søke avskjed,
og denne antas heller ikke å kunne nektes ham, dog med den reser-
vasjon at en embetsmann ikke kan kreve å få fratre før det har
vært anledning til å dra omsorg for embetets betryggende besty-
relse på annen mate.

Ved bestemmelsene i grunnloven om avskjedigelse av embets-
menn (§ 22) er det fastlagt et skille mellom såkalte 1) uavsettelige
embetsmenn og 2) embetsmenn som han avskjediges av Kongen.
Hovedregelen går etter grunnlovens ordning ut på at norske em-
betsmenn er uavsettelige. De embetsmenn som kan avskjediges
administrativt, og som er særskilt oppregnet i grunnloven, utgjør
bare en forholdsvis fåtallig krets. Oppregningen omfatter: Stats-
ministeren og de øvrige medlemmer av statsrådet, embetsmenn i
regjeringsdepartementene, sendemenn og konsuler, fylkesmenn og
biskoper, regimentsjefer og sjefer for andre militære korpser, kom-
mandanter i festninger og høystbefalende på krigsskip. Ved sær-
skilt lovbestemmelse er ytterligere sjefen for den sivile påtalemyn-
dighet, Riksadvokaten, samt sjefen for det juridiske embetsverk
som er tilknyttet den militære påtalemyndighet, Generaladvokaten,
i forhold til grunnloven likestilt med embetsmenn som kan avskje-
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diges av Kongen. Grunnen til at disse embetsmenn er satt i en
særstilling når det gjelder adgangen til avskjedigelse, er at de er
reg jer ingens (etter grunnlovens opprinnelige system: Kongens)
nærmeste og mest betrodde medarbeidere. Hensynet til statens
tarv tilsier at de om nødvendig må kunne fjernes dersom de ikke
er sin oppgave voksen eller ikke kan samarbeide med reg jer ingen.
Av formålet med bestemmelsen følger imidlertid etter rådende opp-
fatning en begrensning i adgangen til å gjøre bruk av administrativ
avskjed. Dette middel kan ikke nyttes til å fremme statsinteresser
av annen art, f. eks. for å tilgodese ønsket om av statsfinansielle
grunner å kunne innspare en embetsgasje.

Om alle andre embetsmenn enn de forannevnte heter det i grunn-
loven av de bare kan «suspenderes af Kongen, og skulle da strax
tiltales for Domstolene, men de maa ei, uden efter Dom afsættes,
ei heller, mod Deres Vilje, forflyttes». Hvilke forhold som skal
kunne begrunne dom på avskjed, er det innenfor visse grenser over-
latt til den ordinære lovgivning å bestemme. Alminnelige regler
om dette er gitt i straffeloven av 22. mai 1902, jfr. lov om straffe-
lovens ikrafttreden av s. d. Det kan for så vidt enten bli spørsmål
om fradømmelse av embetet som straff i henhold til strl. § 29 nr. 1
som fastsetter at den som kjennes skyldig i en straffbar handling,
når almene hensyn krever det, kan idømmes tap av offentlig stil-
ling som han ved den straffbare handling har vist seg uskikket
eller uverdig til. Eller det kan reises sivilt krav om avskjed, i
eller uten forbindelse med straffesak, på det grunnlag at embets-
mannen vedvarende viser seg ute av stand til forsvarlig å røkte
sin tjeneste, eller ellers mangler noen av de nødvendige eller gyldig
foreskrevne betingelser for å inneha embetet (strl. ikrl. §10).

Bare embetsmenn som har fast ansettelse, antas å nyte godt av
grunnlovens vern mot administrativ avskjed. Er et embete besatt
ved konstitusjon, kan innehaveren følgelig avskjediges av Kongen,
men i så fall alene av grunner som har sammenheng med at kon-
stitusjonsformen er valgt, f. eks. fordi embetet skal nedlegges eller
omorganiseres. Statsmyndighetene er for øvrig ikke stillet fritt
når det gjelder spørsmålet om hvorvidt et embete skal besettes fast
eller ved konstitusjon. Avgjørelsen må være diktert av hensyn som
har objektiv tilknytning til vedkommende stilling eller tjenestegren.
Ellers ville åpenbart embetsmennenes grunnlovbeskyttede stilling
kunne bli fullstendig undergravet. Det har imidlertid unntaksvis
forekommet, men må anses klart i strid med grunnloven, at em-
betsmenn foreløpig er gitt konstitusjon fordi man har villet etablere
en «prøvetid». Den undertiden nokså utstrakte anvendelse av kon-
stitusjonsformen, har i det hele i forskjellige forbindelser gitt an-
ledning til grunnlovsmessige betenkeligheter. Også forbudet mot
tvungen forflytning av uavsettelige embetsmenn er delvis uthulet
i praksis, bl. a. innenfor militæretaten, der den fremgangsmåte føl-
ges at offiserer utnevnes til en bestemt grad med förpliktelse til
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etter beordring å gjøre tjeneste i den stilling og på det sted Kon-
gen bestemmer. En lignende ordning er hjemlet i politilovgivningen,
idet politifullmektiger — som likeledes er uavsettelige embetsmenn
— utnevnes med plikt til å gjøre tjeneste i de distrikter som Justis-
departementet til enhver tid bestemmer (1. 13. mars 1936 (nr. 3)
§ 4). For embetsmenn i utenrikstjenesten gjelder på lignende mate
at de er undergitt förpliktelse til å motta forflytning til en hvilken
som helst likeverdig eller høyere stilling, hjemme eller ute, jfr. 1. 13.
desember 1948 (nr. 1) § 10. Men da det her dreier seg om embets-
menn som kan avskjediges av Kongen, er ordningen mindre angri-
pelig fra et grunnlovsmessig synspunkt.

Det er den rådende oppfatning at bestemmelsen i grunnlovens
§ 22 ikke er til hinder for at en uavsettelig embetsmann blir berøvet
sine embetsfunksjoner, forutsatt at han får beholde de økonomiske
fordeler som følger med embetet. Spørsmålet er uomtvistet for så
vidt årsaken til dette er at embetet er bortfalt eller har skiftet
karakter som følge av en omorganisasjon av embetsverket. Med
den alminnelige reservasjon at en slik forføyning må være motivert
i tungtveiende saklige hensyn til tjenestens tarv, er det imidlertid
antatt i praksis at det samme må gjelde også når grunnen er at
embetsmannen ikke finnes å fylle sin stilling på tilfredsstillende
mate. Spørsmålet er av liten praktisk betydning og har hittil ikke
vært innbragt til avgjørelse for domstolene.

Grunnlovens regler om adgangen til å avskjedige embetsmenn
innebærer, som det fremgår, at en embetsmann — hva enten han
hører til de uavsettelige eller ikke — normalt ikke vil kunne skilles
fra sitt embete. Dette forhold er i teori og praksis tillagt viktige
konsekvenser for embetsmennenes rettsstilling. Først og fremst
antas det å medføre at en embetsmann har rettskrav på å beholde
den lønn og de andre økonomiske fordeler vedkommende embetet
som var fastsatt for dette ved hans utnevning. Det er ikke anled-
ning til å ta forbehold om adgang til lønnsreduksjon ved ansettelse
av den enkelte embetsmann; men generelle forbehold i denne ret-
ning i alminnelige lønnsregulativer må med visse begrensninger
anses tilstedelige og anvendes i praksis, jfr. senest lønnsregulativet
av 1948 som åpner adgang for Stortinget til å nedregulere eller
omregulere lønningene «når det måtte finne det begrunnet i for-
holdene». Forandringer med hensyn til embetets forretningskrets
eller embetsdistriktets utstrekning, kan embetsmannen likeledes i
prinsippet motsette seg når de øker hans arbeidsbyrde eller minsker
hans inntekter. Men her er det fast praksis at det ved embets-
besettelser blir tätt uttrykkelig forbehold om plikt for embetsman-
nen til uten erstatning å finne seg i slike endringer. Heller ikke
adgangen til å sikre statsmyndighetene bevegelsesfrihet ved indi-
viduelle forbehold av denne art, kan imidlertid etter grunnloven
antas å være ubegrenset.

Embetsmennene er holdt utenfor den alminnelige lov om offent-
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lige tjenestemenn av 15. februar 1918. Man savner for deres ved-
kommende lovfestede regler om ferie, tjenestefrihet og lønn under
sykdom, erstatning for tjenesteulykker m. v. Heller ikke er sivile
embetsmenn undergitt særskilte disiplinærbestemmelser. Et forslag
om en alminnelig disiplinærlov, omfattende såvel embets- som be-
stillingmenn, ble fremlagt av regjeringen i 1899 og 1901, men ble
avvist av Stortinget, nettopp av hensyn til embetsmennenes stilling.

Embetsmennenes alminnelige plikter, som heller ikke er fastsatt
i lov, kan i en viss utstrekning indirekte utledes av straffelovgiv-
ningens bestemmelser om förbrytelser og forseelser i den offentlige
tjeneste (kap. 11 og 33). Herav følger bl. a. taushetsplikt, plikt
til å utføre arbeidet med omhu og skjønnsomhet samt plikt til i
og utenfor tjenesten å avholde seg fra utilbørlig eller annet for-
kastelig forhold som ikke lar seg forene med stillingens verdighet.
Arbeidsplikten omfatter utførelsen av embetets forretninger uten
at det kan gjøres krav på godtgjørelse for nødvendig overtids-
arbeid. En alminnelig troskaps- og lydighetsplikt følger av grunn-
lovens forskrifter om embetseden, og dette må også innebære för-
pliktelse til å rette seg etter ordrer og instrukser fra overordnet
tjenestemyndighet.

På samme mate som de fleste statstjenesternenn ellers er em-
betsmennene og deres etterlatte sikret pens jon i h. t. lovgivningen
om statens pensjonskasse, jfr. senest lov 28. juli 1949 (nr. 26). Pen-
sjonsordningen bygger på innskuddssystemet, og pensjonskravet
oppfattes som en beskyttet rettighet som ikke kan berøves embets-
mannen ved avskjedigelse eller straffedom. Det er tatt forbehold
om at rettigheter og plikter etter loven, så vel som bestemmelsene
om aldersgrense, kan endres ved senere lov med virkning for tjene-
stemenn som er blitt medlemmer av pensjonskassen etter at slikt
forbehold første gang ble tatt (§43).

Det gjelder ingen innskrenkninger for embetsmennenes vedkom-
mende i den alminnelige organisas jons frihet, og de er på like linje
med andre statstjenst ernenn innrømmet forhandling sr ett ved lov
6. juli 1933 (nr. 12) om forhandlingsrett for statstjenestemenn og
om opprettelse av en tjenestemannsrett, jfr. nærmere nedenfor (3).
Derimot har det konsekvent vært hevdet at embetsmenn ikke har
streikerett. Som begrunnelse for dette blir i alminnelighet anført
at en embetsmann ikke kan oppsi sin stilling, men i tilfelle må be-
vilges avskjed etter søknad, og at avskjed tf&n nektes så lenge det
ikke er sørget for embetets bestyrelse ved en annen. Videre blir
det henvist til at «når embetsmennene er sikret sine embeter for
livstid, når de overhodet ikke kan oppsies og ikke uten etter dom
avskjediges, og når heller ikke deres vilkår kan forandres, uten at
det er tatt uttrykelig forbehold om det på forhånd, synes det lite
rimelig, at embetsmennene skulle kunne sette staten i vanskelig-
heter gjennom masseoppsigelse». (Innst. fra den ved kgl. res. 3.
juni 1919 nedsatte tjenestemannskomité s. 13—14.)
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Grunnlovens regler om avskjedigelse og forflytning av embets-
menn er stive og uelastiske og har under nutidens forhold ikke
sjelden vært følt som en urimelig skranke for statsmaktenes handle-
frihet. Bestemmelsene har visstnok, ikke minst i de første år av
Unionstiden, hatt sin store betydning ved å sikre en selvstendig
og uavhengig embetsstand, men synes nå i det vesentlige å ha ut-
spilt sin rolle. Etter at man har fått tjenestemannsloven av 1918,
virker det ikke umiddelbart innlysende at den begrensede embets-
mannsgruppe fortsatt bør innrømmes en annen og mere priviligert
stilling. Hertil kommer at bestemmelsene, som det fremgår av for-
anstående, ikke fullt ut etterleves i praksis. Under henvisning til
dette er det i de senere år, også fra regjeringshold, fremsatt forslag
som tar sikte på en mere eller mindre vidtgående oppmyking av
grunnlovens ordning, jfr. senest St.prp. nr. 76 (1935) og St.prp.
nr. 121 (1938). Intet forslag har hittil oppnådd grunnlovsmessig
flertal! (%), men det viste seg ved den siste behandling av spørs-
målet (i 1948) at det var flertall i Stortinget for visse forandringer
på dette område.

3. B e s t i l l i n g s m e n n e n e . Ved uttrykket bestilling smann,
som for øvrig ikke lenger forekommer i lovspråket, forstås i alminne-
lighet en person som, uten å være embetsmann, er varig ansatt i sta-
tens tjeneste og utfører arbeid som ikke er av rent manuell art. Stats-
arbeidere betegnes ikke som bestillingsmenn, men omfattes — för-
utsatt at de er fast ansatt — likesom disse av den alminnelige
tjenestemannslov, — lov om offentlige tjenesternenn av 15. februar
1918 (nr. 1). Den nevnte lov gjelder etter sitt innhold også kom-
munale t jenest ernenn, men er hittil ikke satt i kraft for deres ved-
kommende. Området for loven er angitt slik at den gjelder enhver
som er ansatt i statens (eller en kommunes) tjeneste og lønnes av
det offentlige, dog ikke den som midlertidig utfører sådan tjeneste
eller er ansatt på prøve og heller ikke embetsmenn og de i den
høyere almenskole (eller i folkeskolen) ansatte lærere og lærerinner
(§1). Enkelte grupper av statstjenestemenn som ikke er embets-
menn, bl. a. fastlønt, underordnet militært befal, er helt eller delvis
undergitt særbestemmelser, men ellers regulerer tjenestemanns-
loven, sammen med de reglementer og forskrifter som er utferdiget
i tilknytning til den, vesentlig uttømmende bestillingsmennenes
rettsstilling, i hvert fall innenfor den egentlige statstjeneste.

Bestillinger besettes som alminnelig regel etter offentlig kunn-
gjøring. Almengjeldende bestemmelser om utdannelse o. 1. finnes
ikke, like så litt som det er oppstilt noe alminnelig krav om norsk
statsborgerrett. Ansettélsesretten ligger i prinsippet hos Kongen,
men forutsettes som hovedregel delegert til et regjeringsdeparte-
ment, et kollegialt styre for en tjenestegren eller et ansettélsesr åd.
Bestemmelsene om dette samt om innstilling, ankerett m. v. tar
sikte på å skape sikkerhet for en saklig vurdering av søkerens
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kvalifikasjoner med unngåelse av vilkårlighet og annet misbruk.
Et beslektet formål har forskriftene om at det skal fastsettes ved
reglement hvilke stillinger i hver enkelt tjenestegren skal besettes
ved opprykning fra lavere stilling eller overflytning fra likeartet
stilling og hvilke etter alminnelig konkurranse eller på annen mate
(§§3 og 4).

Det er lovens forutsetning at bestillingsmannen velger stats-
tjenesten som en livsgjerning, og at ansettelsesforholdet følgelig
normalt først vil opphøre ved dødsfall eller etter oppnådd alders-
grense. Dette har bl. a. fått uttrykk ved at regiene om oppsigelse
og avskjed er slik formet, at de bare i begrenset utstrekning levner
mulighet for det offentlige til å kvitte seg med en bestillingsmann
som er blitt fastere knyttet til tjenesten og på hvis forhold det
ikke er noe alvorlig å utsette.

Når det gjelder adgangen til oppsigelse, setter loven et skille
under hensyn til tjenestetiden. Den som har under 3 års tjeneste
i vedkommende tjenestegren, kan til enhver tid sies opp, som hoved-
regel med 3 måneders varsel (§19). Hensikten med bestemmelsen
er å etablere en prøvetid, og oppsigelsesretten kan i samsvar med
dette utøves diskresjonært og uten angivelse av grunner. Etter
utløpet av 3-årsfristen kan tjenestemannen bare sies opp hvis hans
stilling blir overflødig eller nedlegges, og han vil derfor fra dette
tidspunkt i alminnelighet faktisk være uoppsigelig. Noe særlig be-
tydningsfullt skår i hovedregelen betegner det ikke, at det er gjort
unntak for tjenestemenn som inntar ledende stilling i statens for-
retningsmessige virksomheter. Disse kan ubundet av tidsfrist alltid
sies opp med et varsel av 6 eller under visse omstendigheter 3 må-
neder. I forbindelse med bestemmelsene om oppsigelse gir loven
regler om krav på ventepenger og om overføring av oppsagte tjene-
stemenn til annen tjenestestilling.

Med hensyn til adgangen til avskjedigelse gjelder for det første,
på samme mate som for embetsmenn, at stillingen kan fradømmes
enten som straff (strl. § 29) eller fordi tjenestemannen varig
er ute av stand til å røkte sin tjeneste eller mangler noen av de
nødvendige eller gyldig foreskrevne betingelser for å inneha stillin-
gen (straffel. ikrl. §10). Men dernest kan det også i medhold av
tjenestemannslovens § 22 gis administrativ avskjed under forutset-
ning av at tjenestemannen: a) viser seg å være varig uskikket til
forsvarlig å utføre sitt arbeid eller ikke lenger har de nødvendige
eller gyldig foreskrevne betingelser for å sitte i stillingen (smlgn.
strl. ikrl. §10), eller b) gjør seg skyldig i grov uforstand i tjene-
sten, med vilje krenker sin tjenesteplikt, tross tidligere skriftlig
advarsel eller irettesættelse fra nærmest foresatte tjenestemyndig-
het viser forsømmelighet eller slurv i tjenesten, har vært beruset
i tjenesten, eller ved drikkfeldighet eller ved usømmelig atferd i
eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller ned-
bryter den aktelse eller tillit som stillingen krever. Lovens opp-
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regning av avskjedsgrunner er uttømmende og kan ikke utbygges
ved særskilte forbehold. I tilslutning til foranstående bestemmelser
er det gitt nærmere regler om fremgangsmåten ved avskjedigelse
(§23); avgjørelsen kan, når den ikke er truffet av Kongen, over-
prøves administrativt, likesom også avskjedigelsens lovlighet —
derimot ikke de skjønnsmessige avgjørelser vedkommende avskje-
digelsesspørsmålet — kan innbringes til prøvelse for domstolene
(§ 24). Antas det å foreligge gyldig grunn til avskjed, kan tjeneste-
mannen om nødvendig med én gang midlertidig fjernes fra tjenesten
(suspender es); men han har i så fall krav på full lønn inntil anset-
telsesmyndighetens bestemmelse om avskjed måtte foreligge (§ 25).

Heller ikke for bestillingsmennenes vedkommende er det lov-
festet alminnelige regler om hvilke plikter som påligger dem i tje-
nesten. Stillingen er for så vidt i hovedsaken den samme som når
det gjelder embetsmenn, idet visse generelle krav indirekte har fått
uttrykk i straffelovgivningen, jfr. også de bestemmelser i tjeneste-
mannsloven (§22) som er gjengitt ovenfor.

I motsetning til embetsmenn kan bestillingsmenn ilegges disipli-
nærstraff i anledning av forseelser i tjenesten eller usømmelig eller
uverdig atferd i eller utenfor tjenesten. Disse reaksjonsmidler, som
loven betegner som «ordensstraffer», omfatter bøter, tap av anci-
ennitet, tidsbegrenset suspensjon samt overflytning til en annen
tjenestestilling av like eller lavere grad, i sistnevnte tilfelle for så
vidt dette er forenelig med ansettelsesvilkårene.

Tjenestemannslovens kap. 2 inneholder bestemmelser av sosial
karakter angående ferie, tjenestefrihet under sykdom, skadebot og
dekning av utgifter ved tjenesteulykker, etterlønn ved dødsfall m. v.

Bestemmelser om lønn og alminnelige arbeidsvilkår ellers fast-
settes i formen ensidig av statsmyndighetene (Stortinget) ved gene-
relle eller spesielle lønnsregulativer etter forutgående forhandlinger
med vedkommende tjenestemannsorganisasjoner. Dog benyttes tariff -
avtaler i forhold til statsarbeidere uansett om de går inn under
tjenestemannsloven.

Det er en festnet rettsoppfatning at lønnsreduksjon eller annen
forringelse av bestillingsmennenes status ikke kan foretas med
virkning for tidligere ansatte tjenestemenn uten i henhold til gyl-
dig tatt forbehold, jfr. Oslo byretts dom av 5. februar 1929 (St.med.
nr. 21 — 1929). For så vidt angår tjenestemannslovens bestem-
melser om statstjenestemennenes rettsstilling gjelder for øvrig at
disse i hovedsaken er preseptoriske og derfor ikke vil kunne fra-
vikes ved avtale mellom partene. Det er omtvistet hvorvidt opp-
sigelsesretten, i den utstrekning den består, kan brukes som mid-
del til å fremtvinge en lønnsnedsettelse. Rettspraksis synes å kunne
tas til inntekt for et bekreftende svar (Rt. 1930 s. 437), men for-
utsetningen må være at det dreier seg om generelle oppsigelser,
ikke om en individuell aksjon. Det fremgår av foranstående at en
bestillingsmann ikke plikter å finne seg i forflytning med mindre
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dette følger av lov eller på gyldig mate er hjemlet i ansettelsesvil-
kårene. At en bestillingsmann faktisk er uoppsigelig, medfører like
litt som for innehaveren av et embete at han ubetinget kan gjøre
krav på å få utøve stillingens funksjoner. Hans rettigheter må
normalt anses uttømt i og med at han får beholde sin lønn og andre
økonomiske fordeler som knytter seg til stillingen.

De fleste bestillingsmenn er på samme mate som embetsmen-
nene innlemmet i Statens Pensjonskasse og således likestilt med
disse med hensyn til pensjonsrettigheter^ jfr. lov 28. juli 1949
(nr. 27).

Med hensyn til adgangen for statsansatte som går inn under
tjenestemannsloven, til selv å si opp sine stillinger, inneholder loven
følgende bestemmelse (§ 27):

«En offentlig tjenestemann kan si opp sin stilling med 3 måne-
ders varsel, hvis han ikke er ansatt for en viss tid. Ved reglement
kan varslet gjøres kortere.

Har offentlige tjenestemenn oppsagt sine stillinger, kan anset-
telsesmyndigheten, hvis den skjønner, at de har gjort dette etter
avtale eller i forståelse med hverandre, og fratredelsen ville utsette
viktige samfunnsinteresser for fare, pålegge dem som tjenesteplikt
å bli stående i tjenesten også, etterat oppsigelsesfristen er løpet ut,
men ikke utover tre måneder.

Pålegget må være gitt innen 14 dager etter oppsigelsen. Over
pålegget kan der ankes overensstemmende med regiene i § 24 første
og annet ledd. Anken har ikke oppsettende virkning.»

Paragrafen fastslår forutsetningsvis at bestillingsmenn — i mot-
setning til embetsmenn — har streikerett. Det har vært hevdet at
en spesiell gruppe bestillingsmenn, tjenestemenn ved politiet, ikke
har rett til å gå til streik, og dette har bl. a. vært søkt bygget på
en spesialbestemmelse om at disse tjenestemenn ikke må «være
medlem av noen forening eller organisasjon, hvorved de forplikter
seg til eller kan forpliktes til å unnlate sine tjenesteplikter eller
til noen opptreden som er i strid med disse», jfr. lov om politiet
av 13. mars 1936 (nr. 3) § 20. Det er imidlertid overordentlig uklart
hva der ligger i den gjengitte bestemmelse; man synes derfor van-
skelig å kunne nekte politifolk den ellers hevdvunne adgang til å
understøtte sine krav med kollektive kampmidler, med mindre noe
annet antas å kunne utledes av polititjenestens egenart.

Vilkår for utøvelse av streikeretten er at oppsigelsesfristen iakt-
tas og at arbeidsstansen ikke av særlige grunner er rettsstridig.
Dette har fått uttrykk i tjenestemannslovens § 28 som fastsetter
at offentlige tjenestemenn som etter avtale eller i forståelse med
hverandre ulovlig har nedlagt arbeidet, kan avskjediges uten at reg-
iene om fremgangsmåten ved avskjedigelse (§ 23) eller om anke
over avskjed (§ 24) behøver å etterleves.
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Bortsett fra den begrensning som følger av politiloven, jfr. oven-
for, råder det full or ganisas jons frihet.

Forhandling sr ett for alle egentlige statstjenestemenn, herunder
også embetsmenn, er hjemlet ved lov 6. juli 1933 (nr. 12) om for-
handlingsrett for statstjenestemenn og om opprettelse av en tjene-
stemannsrett. Loven omfatter ikke statsarbeidere som går inn un-
der lov om arbeidstvister av 5. mai 1927, dvs. folk som arbeider
på akkord eller med en oppsigelsesfrist som er kortere enn 2 måne-
der. Men ellers gjelder den for alle tjenesternenn som er ansatt i
statens tjeneste og lønnes av det offentlige. Gjenstand for for-
handlingsretten er spørsmål om forandringer i gjeldende alminne-
lige lønns- og arbeidsvilkår. Forhandlingsrett tilkommer:

1) Tjenestemannsorganisasjoner innen en tjenestegren eller en
gruppe av en tjenestegren. 2) Hovedsammenslutninger av de orga-
nisasjoner som er nevnt under 1. 3) For den enkelte anledning grup-
per av ikke organiserte tjenestemenn når det kommer krav om for-
handlinger fra minst 50 tjenestemenn. — Vedkommende organisa-
sjoner må være anerkjent av Kongen eller etter fullmakt fra ham
(Finansdepartementet), og anerkjennelse kan bare gis organisasjo-
ner som: 1) ikke opptar andre som medlemmer enn nåværende og
forhenværende tjenestemenn i vedkommende tjenestegren eller
gruppe, og 2) overveiende representerer tjenestemennene i ved-
kommende tjenestegren eller gruppe. De anerkjente organisasjoner
må hvert år gi meddelelse til Finansdepartementet som viser at be-
tingelsene for anerkjennelse fremdeles er til stede. — Forhandlinger
skal være opptatt innen 14 dager etter at det er fremsatt krav her-
om. Er det gått 14 dager etterat forhandlingene er begynt, kan
hver av partene forlange forhandlingene sluttet 3 dager etter at
slik begjæring er fremsatt. Blir forhandlerne enige, skal saken sna-
rest mulig forelegges for den myndighet som har avgjørelsen. Opp-
nås ikke enighet, kan statens representanter forlange at de tilbud
som de har fremsatt under forhandlingene, skal forelegges for de
interesserte tjenestemenn til avstemning. Tjenestemennenes for-
handlere kan på sin side forlange de fremsatte forslag forelagt for
den avgjørende statsmyndighet.

Loven fastsetter at hvis det fra statens side aktes foretatt for-
andringer i alminnelige lønns- og arbeidsvilkår, skal det på forhånd
opptas forhandlinger med vedkommende forhandlingsberettigede
hovedsammenslutninger eller organisasjoner.

Den ved loven etablerte tjenestemannsrett består av 7 medlem-
mer. Formannen og 4 av medlemmene oppnevnes av Høyesteretts
justitiarius for et tidsrom av 3 år, derav 2 medlemmer etter forslag
henholdsvis fra Finansdepartementet og fra tjenestemennenes aner-
kjente hovedsammenslutninger. De to øvrige medlemmer oppnev-
nes av departementet for den enkelte sak, det ene medlem blant
tjenestemenn i den tjenestegren saken vedkommer etter forslag fra
vedkommende hovedsammenslutning eller hovedsammenslutninger.
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Tjenestemannsrettens kompetanse omfatter tvister mellom staten
og organisasjonene (særskilte grupper) angående forståelsen og an-
vendelsen av alminnelig gjelden.de lønns- og arbeidsvilkår. Slike
tvister kan ikke bringes inn for andre domstoler. Enkeltmannskrav
kan inndras når kravet vil få sin umiddelbare avgjørelse ved den
alminnelige dom.

Tjenestemenn som omfattes av forhandlingsloven, faller utenfor
den ordinære lovgivning om arbeidstvister.

III.

RETTSSTILLINGEN I DE ANDRE NORDISKE LAND.

1. Danmark.

[Litt.: Berlin: Den danske Statsforfatningsret II. 1. (1939) s. 220—
237; Betænkning afgivet af Forfatningskommissionen af 19^6 (1953)
s. 32—33; Poul Andersen: Dansk Forvaltningsret (2. utg. 1946) kap.
VI; O. J. Skjerbæk: Danske Statstjenestemænds Retsstilling (Nord. Adm.
Tidsskr. 1922 s. 243—254); Aage Sachs: Om Forhandlingsretten i Dan-
mark; Indførelse af en Voldgiftsret i visse Tjenestemandsspørgsmål i
Danmark (Nord. Adm. Tidsskr. 1926 s. 84—96 og s. 239—242); D. s.:
Forhandlingsretten og Voldgiftsretten i Danmark (Nord. Adm. Tidsskr.
1935 s. 250—260); Rasmus Reeh: Er tjenestemandsstrejker lovlige
efter dansk ret? (Nord. Adm. Tidsskr. 1953 s. 104—119); Knud Illum:
Den kollektive Arbejdsret (2. utg. 1951) s. 340—341.]

Forsk jellen mellom kgl. utnevnte tjenestemenn (embedsmænd)
og andre statstjenestemenn er etter hvert i hovedsaken utjevnet i
Danmark, og selve betegnelsen «embedsmand» er fait bort ved
grunnlovsrevisjonen av 5. juni 1953. Enkelte særregler for tjeneste-
menn som utnevnes av Kongen, gjelder imidlertid fremdeles i hen-
hold til grl. § 21, jfr. også den alminnelige tjenestemannslov, —
lov av 6. juni 19J/.6 (nr. 301) om Statens Tjenestemænd (tj.ml.).
En spesiell gruppe av kgl. utnevnte tjenestemenn, dommerne,
er innrømmet en særskilt betrygget stilling ved grl. § 61f, som
fastsetter at dommerne ikke kan «afsættes uden ved dom, ej
heller forflyttes mod deres ønske, uden for de tilfælde, hvor en om-
ordning af domstolene finder sted. Dog kan den dommer, der har
fyldt sit 65. år, afskediges, men uden tab af indtægter indtil det
tidspunkt, til hvilket han skulle være afskediget på grund af alder.»
For øvrig fastsetter grl. § 27, stk. 1 at «tjenestemænd, som ud-
nævnes af kongen, afgiver en højtidelig forsikring om at ville holde
grundloven». I samme paragrafs stk. 3 heter det at uten samtykke
kan disse tjenestemenn «kun forflyttes, når de ikke derved lider
tab i de med tjenestemandsstillingen forbundne indtægter, og der
gives dem valget mellem sådan forflyttelse og afsked med pension
efter de almindelige regler». Den sistnevnte bestemmelse har betyd-
ning som et konstitusjonelt bånd på lovgivningsmakten, men beteg-
ner etter den alminnelig antatte tolking av tj.ml. § 4 ingen vesentlig
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særbegunstigelse i forhold til de øvrige statstjenestemenn. Også
andre enn kgl. utnevnte tjenestemenn vil kunne motsette seg for-
flytning til en ny stilling, uten at dette gir administrasjonen adgang
til å meddele dem avskjed uten pensjon.

Begrepet tjenestemann omfatter ifølge definisjonen i tj.ml. § 1
«enhver, der varigt og som Livsgerning har Ansættelse i Statens
Tjeneste i en Stilling, for hvilken Lønning er fastsatt i denne Lov
til en fast aarlig Sum». Elever, medhjelpere og aspiranter er ut-
trykkelig holdt utenfor. Tjenestemenn i Folkekirken og folkesko-
lens lærere omfattes i henhold til definisjonen ikke av loven.

Med hensyn til fremgangsmåten ved besettelse av tjenestemanns-
stillinger fastsettes at ansettelse som hovedregel skal skje etter
kunngjøring (opslag), at søknadsfristen i alminnelighet ikke må
være mindre ennn 14 dager, og at søkerne, eventuelt også organi-
sasjoner hvis medlemmer er naturlige søkere til vedkommende stil-
ling, kan kreve å få opplysning om de andre søkeres navn (§2).
Et alminnelig vilkår for ansettelse er dansk statsborgerrett (indføds-
ret), jfr. grl. § 27 stk. 1. At vedkommende må være uberyktet og,
i hvert fall i visse forhold, økonomisk vederheftig, antas å måtte
kreves uten at noen uttrykkelig bestemmelse foreligger. For øvrig
oppstiller tj.ml. for enkelte klasser av tjenestemenn forskjellige
mere generelle krav om utdannelse, forutgående aspiranttjeneste
m. v. (§ 6, stk. 3—8). Ansettelsesretten tilligger Kongen når tjene-
stemannens grunnlønn overstiger en nærmere angitt sum, men ut-
øves ellers av vedkommende minister, eventuelt av angjeldende
sentralstyrelse eller institusjon (§ 6 stk. 1). Enhver tjenestemann
må ved sin første ansettelse før stillingen overtas underskrive en
erklæring, der han på ære og samvittighet lover å oppfylle sine
tjenesteplikter med «Trofasthed og Nidkærhed». Som ovenfor nevnt
må kgl. utnevnte tjenestemenn dessuten avgi en høytidelig forsik-
ring om å ville holde grunnloven (§7, stk. 2).

Regiene om avskjedigelse — det skjelnes ikke terminologisk
mellom oppsigelse og avskjed — går ut på at den myndighet som
har retten til å ansette i en tjenestestilling, også treffer bestem-
melse om og iverksetter avskjedigelse. Dog kan avskjed, uten etter
søknad, av en pensjonsberettiget tjenestemann bare meddeles med
samtykke av vedkommende minister (§6 stk. 2). Når en tjeneste-
mann avskjediges uten å ha søkt om det og uten at avskjedigelsen
skyldes sykdom, skal han på forhånd gis anledning til å uttale seg
med mindre det tidligere er avholdt forhør i forbindelse med disi-
plinær forfølgning. Videre kan han kreve å få skriftlig opplysning
om grunnen til avskjedigelsen. (§ 8 stk. 4 og 5). Men ellers er
administrasjonens rett til å avskjedige andre tjenestemenn enn dom-
mere i prinsippet fri, dog slik at en tjenestemann som avskjediges
uten søknad, har krav på et varsel av 3 måneder. Varslet kan ned-
settes eller helt falle bort hvis grunnen til avskjedigelsen er at
tjenestemannen har gjort seg skyldig i en straffbar handling som
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gjør ham uverdig til den for stillingen nødvendige aktelse og tillit;
det samme gjelder når tjenestemannen avskjediges på grunn av
tjenesteforseelser eller misligheter som svekker den for stillingen
nødvendige aktelse og tillit (§ 8 stk. 2, jfr. §§ 60 og 61). Avskje-
digelse er opptatt blant de i loven hjemlede disiplinær straf fer (§
18); derimot synes tap av offentlig stilling som vanlig straff ikke
lenger å være aktuelt, jfr. straffelovens § 79 og lov 18. juni 1951.

Den garanti mot vilkårlig avskjedigelse som i Norge følger av
grunnlovens og tjenestemannslovens bestemmelser om uavsettelig-
het (uoppsigelighet), er i Danmark søkt tilveiebragt ved regiene
om pensjonsrett. Bestemmelsene om pensjon i tj.ml. kap. 2 antas,
innenfor lovens ramme, å medføre en beskyttet rett til pensjon for
enhver tjenestemann som blir satt ut av stilling uten at hans eget
forhold har gitt rimelig grunn til avskjedigelsen, jfr. lovens § 53
stk. 1 som tilsier pensjonsberettigede tjenestemenn rett til egen-
pensjon når de avskjedigedes på grunn av alder eller svakelighet
eller «anden dem utilregnelig Aarsag». Det kan under visse betin-
gelser meddeles avskjed uten pensjon, bl. a. i de tilfelle som er
omhandlet i lovens §§60 og 61, jfr. ovenfor, men tjenestemannen
kan i ethvert tilfelle bringe pensjonsspørsmålet inn for domstolene
(§ 19).

En viss betryggelse yter for øvrig også regiene om rett til
ventepenger, som under nærmere angitte vilkår tilsies en tjeneste-
mann hvis stilling inndras (§ 59).

Enhver tjenestemann plikter å søke avskjed fra utgången av den
måned hvori han fyller 70 år, og har rett til å få avskjed med pen-
sjon ved sitt fylte 65 år. For dommere gjelder at de skal avskjedi-
ges med pensjon fra den måned hvori de fyller 70 år (§ 53 stk. 1
og 2).

Angående tjenestemannens alminnelige plikter gjelder at han
samvittighetsfullt skal overholde de lover, anordninger og for-
skrifter som gjelder for hans stilling, og at han i sine forhold i
og utenfor tjenesten skal vise seg verdig til den aktelse og tillit
som stillingen krever. Han plikter å iaktta taushet med hensyn til
forhold som han blir kjent med i tjenestens medfør, og som etter
sin art eller etter pålegg av foresatte skal hemmeligholdes (§ 3).

Overtredelse av tjenstlige plikter m.v. kan gi anledning til disi-
plinær forfølgning og straff, jfr. lovens §§ 17 og 18. For dommere
gjelder dog i denne henseende de særskilte bestemmelser i lov om
Rettens Pleje av 11. april 1916 §§ 48 og 49. Som disiplinærstraffer
kan anvendes advarsel eller irettesettelse, bøter, overføring til annen
tjeneste, forflytning, degradasjon eller avskjedigelse. Fremgangs-
maten ved disiplinærforfølgning er regulert ved detaljerte bestem-
melser, delvis utformet etter mønster fra prosesslovgivningen. •—
Flere a.v de forhold som kan begrunne disiplinære forføyninger,
kan likeledes være gjenstand for strafferettslig aksjon, jfr. straffe-
lovens kap. 16 om «Forbrydelser i offentlig Tjeneste eller Hverv.»
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I motsetning til hva som er forholdet etter norsk rett, nyter
danske tjenestemenn i prinsippet ingen beskyttelse mot lønnsreduk-
sjon eller annen forringelse av deres arbeidsvilkår. I sistnevnte
henseende er det uttrykkelig fastsatt at «enhver Tjenestemand er
pliktig at underkaste sig de Forandringer i hans Tjenesteforretnin-
gers Omfang og Beskaffenhed, som maatte blive bestemt, uden at
det er fornødent, at noget dertil sigtende Forbehold er optaget i
hanu Ansættelsesbrev» (§ 4). Plikten til å finne seg i slike forand-
ringer er imidlertid ikke ubegrenset. Det kan tenkes at de er så
vidtgående at forholdet må likestilles med forflytning, og i så fall
antas tjenestemannen å kunne forlange seg avskjediget med pen-
sjon, i hvert fall hvis han er kgl. utnevnt, jfr. ovenfor. For så vidt
angår lønnskrav — eventuelt også andre økonomiske krav — er
det fastsatt at «naar nye Lønningslove træder i Kraft, bortfalder
ethvert Krav, der støttes paa ældre om de paagældende Tjeneste-
mænds Vederlag af Statskassen givne Love og lignende Bestem-
melser» (§29 stk. 1). Også i forhold til lønnsreduksjoner, nemlig
slike som rammer bestemte tjenestemenn eller enkelte klasser av
tjenestemenn, antas imidlertid det ovenfor anførte forflytnings-
synspunkt i en viss utstrekning å yte beskyttelse. Krav på lønn for
tidsrommet før en ny lønningslovs ikrafttreden, anses under enhver
omstendighet beskyttet ved grl. § 80. På samme mate antas pensjons-
krav beskyttet etter tjenestemannens avskjedigelse og død, muli-
gens også i en viss utstrekning mens tjenesteforholdet består.

Grl. § 78 tilsikrer alminnelig föreningsfrihet i «ethvert lovligt øje-
med^, dog slik at bestemmelsen i forhold til forsvarsmakten bare er
anvendelig med de innskrenkninger som følger av forskriftene i mili-
tærlovgivningen (grl. § 85). Da det hverken i grunnloven, tj.ml. eller
1 lovgivningen for øvrig er oppstilt særskilte begrensninger, nyter
følgelig statens tjenestemenn godt av den alminnelige rett til fritt
å danne organisasjoner (fagforeninger). På bakgrunn av denne
rettstilstand og den sammenslutning i fagforeninger som faktisk
har funnet sted, må man se bestemmelsene i tj.ml. §§ 21—25 om
forhandlingsret t og voldgift. Forhandlingsretten er betinget av
offentlig anerkjennelse, som gis under vilkår av at vedkommende
tjenestemannsorganisasjon: a) står åpen for alle tjenestemenn i
vedkommende styrelsesgren, derunder aspiranter, fordelt på høyst
2 avdelinger; b) ikke gir adgang for andre enn nåværende og for-
henværende tjenestemenn i vedkommende styrelsesgren; c) følger
slike valgregler at det sikres alle hovedgrupper en passende repre-
sentasjon; d) tilsammen overveiende representerer tjenestemen-
nene i vedkommende styrelsesgren. Det anerkjennes ikke samtidig
mere enn én organisasjon for hver avdeling av en styrelsesgren
(§ 21).

De anerkjente organisasjoner har rett til å få seg forelagt for-
slag «som vil medføre Forandringer i bestaaen.de Lønningsregler,
den reglementsmæssige Arbejdstid, de ansattes personlige, retlige
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Stilling i Etaten og lignende ikke-tekniske Forhold, derimot ikke
Forhold, der alene vedrører Enkeltmænd» (§ 22). Forhandlinger
kan kreves opptatt om «ethvert fagligt Spørgsmaal vedrørende
Etaten, Grupper indenfor denne eller Enkeltmænd, dog ikke om
Enkeltmænds Ansættelse eller Afskedigelse. Den her givne Adgang
gælder dog ikke Arbejdsledelsen eller Spørgsmaal, der væsentlig
beror paa ingeniørmæssig, lægekyndig eller lignende Sagkundskab»
(§ 23).

Den såkalte voldgiftsrett har en høyesterettsdommer som for-
mann og er for øvrig sammensatt dels av embetsdommere, dels av
partsrepresentanter, derav to oppnevnt for den enkelte sak. Rettens
kompetanse omfatter behandling av rettstvister angående forhold
som nevnt i tj.ml. § 22 (jfr. ovenfor) med virkning «for den frem-
tidige Fortolkning af Paagældende Bestemmelse» (§ 25).

Med hensyn til tjenestemennenes adgang til selv å oppsi tjene-
steforholdet gjelder at enhver tjenestemann, som ikke har kgl.
utnevnelse, til enhver tid med 3 måneders varsel kan forlange seg
avskjediget av tjenesten (§8 stk. 1). Av denne bestemmelse sluttes
motsetningsvis at kgl. utnevnte tjenestemenn overhodet ikke har
rettskrav på avskjed, slik at det står Kongen fritt å avgjøre om og
i tilfelle når avskjed kan innvilges. Herav antas å følge at delta-
gelse i streik fra kgl. utnevnte tjenestemenns side alltid vil være
ulovlig. For så vidt angår de øvrige tjenestemenn kan det i tilfelle
bare bli spørsmål om streik i form av kollektiv oppsigelse med lov-
lig varsel. Det er imidlertid den rådende oppfatning at også en slik
aksjon er ulovlig og kan bli å behandle som en tjenesteforseelse,
eventuelt medføre strafferettslig ansvar (straffel. §§ 156, 157 og
193). Spørsmålet er imidlertid ikke uomtvistet og har så vidt vites
hittil ikke vært innbragt til avgjørelse for domstolene.

2. Finnland.

[Litt.: Robert Hermanson: Finlands statsförfattningsrätt (1924);
K. J. Ståhlberg: Finlands förvaltningsrätt. Allmänna delen (1940); V.
Merikoski: Lärobok i Finlands offentliga rätt I (1950); R. A. Wrede:
Finlands rätt- och samhällsordning II (1932) s. 40—44; A. Pulkkinen:
Självständighetstidens lagstiftning angående tjänstmannaförhållandena i
Finland (Nord. Adm. Tidsskr. 1927 s. 117—130); Tapio Tarjanne:
Utnämningsförfarandet vid besättande av statens tjänster (Nord. Adm.
Tidsskr. 1938 s. 499—527); Olavi Honka (diskusjonsinnlegg i Nord. Adm.
Tidsskr. 1952 s. 463—469); Olavi Rytkolä: Om tjänstmannastrejk från
finsk förvaltningsrättslig synpunkt (Statsvet. Tidsskr. 1948 s. 160—162).]

Den finske Regeringsform av 17. juli 1919 (RF) inneholder et
eget avsnitt (X §§ 84—93) om «De offentliga tjänsterna». Her
oppstilles det bl. a. som hovedregel at finsk statsborgerrett er et
alminnelig vilkår for ansettelse i statens tjeneste (§ 84), og anfø-
res videre at «de allmäna grunderna för befordran till statstjänster
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äro skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd» (§ 86).
For øvrig finnes det her regler om hvem ansettelsesretten tilligger,
om den nærmere fremgangsmåte ved besettelse av statsstillinger,
om adgang til avskjedigelse og forflytning, alminnelige tjeneste-
plikter m. v

Retten til å ansette statstjenestemenn er, enten direkte i RF
eller under henvisning til særskilte bestemmelser, fordelt mellom
flere forskjellige myndigheter. Således utnevner presidenten, foru-
ten medlemmene av regjeringen (§ 36), alle de høyeste tjeneste-
menn, bl. a. justitiekansleren, erkebiskopen, biskopene, universitets-
kansleren, presidentene og medlemmene i de overordnede domstoler
(högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, hovrettene),
professorer ved universitetet og den tekniske høyskole, landshøvdin-
gene, sjefene og medlemmene av de sentrale embetsverk samt sen-
demenn og utsendte konsuler (§ 87). Videre blir alle of fiser er ut-
nevnt av presidenten (§90 annet ledd). Dommere i underinstansene
utnevnes av högsta domstolen, og forskjellige stillinger i retts-
pleien som ikke er dommerembeter, besettes etter særskilt bestem-
melse av den domstol under hvilken stillingen hører. En rekke stil-
linger i forvaltningen og ved læreanstaltene besettes etter særskilt
bestemmelse av statsrådet, vedkommende minister, länsstyrelsen
eller styrelsen for angjeldende embetsverk. Ellers er det den almin-
nelige regel at alle statsstillinger, for hvilke ikke utnevningsretten
er forbeholdt presidenten eller overlatt noen annen myndighet, skal
besettes av statsrådet (§ 88). For besettelse av stillinger ved uni-
versitetet og i den evangelisk-lutherske og gresk-katolske kirke
gjelder spesielle regler (§ 90 første ledd).

De fleste av de tjenestemenn som utnevnes av presidenten,
ansettes uten innstilling (förslag) og forutgående søknad. Ellers
er det forutsetningen at alle, ikke helt underordnede, stillinger som
regel skal besettes etter kunngjøring og søknad, og slik at den
myndighet hos hvilken stillingen søkes, skal avgi innstilling (om-
fattende de 3 mest fortjente søkere) til den instans som har anset-
telsesretten (§ 89). I alminnelighet kan såvel innstilling som anset-
telse være g jenstand for administrativ overp røvelse (besvärsrätt),
som regel av statsrådet. Ansettelser foretatt av presidenten, stats-
rådet eller en av de høyeste domstoler, er endelige. Enkelte stillin-
ger besettes etter «framställning» som bare omfatter en enkelt
søker og ikke er bindende for utnevningsmyndigheten.

Om tjenestemennenes alminnelige plikter innskrenker RF § 92
seg til å fastsette at de nøye skal følge loven og ikke må anvende
bestemmelser som er i strid med grunnlov eller lov. Hertil kan
føyes taushetsplikt, plikt til å utvise atferd som samsvarer med
stillingens verdighet, lydighetsplikt overfor foresatte innenfor lovens
ramme osv. Tjenestemennenes alminnelige plikter og det troskaps-
forhold hvori de står til staten, understrekes ved at de i alminne-
lighet blir avkrevet tjeneste-ed.
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Etter de tidligere gjeldende grunnlover var det den alminnelige
regel i Finnland at statens tjenestemenn ikke kunne avsettes eller
forflyttes uten etter «laga rannsakning och dom» Om dette forhold
er det nå i Regeringsformen av 1919 fastsatt følgende (§ 91):

«Alla domare åtnjuta rättigheten att icke annorlunda än efter
laga rannsakning och dom kunna förklaras sina tjänster förlustiga,
och må de ej heller utan eget begivande till annan tjänst förflyttas,
utom då sådant föranledes av vidtagen ombildning av domstols-
väsendet.

Angående övriga tjänstemäns rätt att bibehållas i sina tjänster
stadgas i särskild lag.

Genom lag kan även för tjänstemän, som äro oavsättliga, stad-
gas skyldighet att avgå från tjänsten vid viss ålder eller på grund
av förlorad arbetsförmåga.

Angående de rättigheter och skyldigheter, som tilkomma tjänste-
män, då deras befattningar indragas, är särskilt stadgat».

Bestemmelser som nevnt i RF § 91 annet og tredje ledd er gitt
ved lov 29. juni 1926 angående «utnämningsbrev för innehavare av
statens tjänster och fasta befattningar samt om deras rätt att
kvarstå i sin tjänst eller befattning». Loven skjelner mellom tre
typer av tilsettingsdokumenter, nemlig «öppet brev», «fullmakt» og
«befattningsbrev», öppet brev, som bare utferdiges for stillinger
som besettes av presidenten, brukes ved en begrenset krets av «för-
troendesysslor» samt ved alle offisersstillinger. Fullmakt, som er
den vanlige form, meddeles bl. a. dommere, professorer, innehavere
av stillinger i den evangelisk-lutherske kirke, medlemmene av sen-
trale embetsverk samt, som alminnelig regel, innehavere av enhver
stilling for hvilken det er fastsatt grunnlønn. Befattningsbrev bru-
kes bl. a. ved stillinger i politiet og forskjellige andre stillinger hvis
innehavere, under hensyn til tjenestens eller stillingens art, er un-
dergitt særskilt kontroll og instruksjon fra statens side. Den som
er utnevnt ved öppet brev eller fullmakt, betegnes i loven som inne-
haver av «tjänst», den som har befattningsbrev, som innehaver av
«fast befattning» ( § 1 ) .

Med hensyn til adgangen til å fjerne den ansatte fra stillingen,
fastsettes at innehaver av tjänst som er utnevnt ved öppet brev,
kan avskjediges av presidenten når almene interesser krever det.
Har vedkommende fullmakt, kan han så lenge han er arbeidsfør og
ikke har nådd den fastsatte aldersgrense, bare avskjediges ved
dom eller etter disiplinær forfølgning som nærmere angitt i loven.
Gjelder det innehavere av dommerembeter, står bare den første vei
åpen. Den som har fått befattningsbrev kan avskjediges «när skäl
därtil prövas föreligga», eller eventuelt etter disiplinær forfølgning
(§ 21); i førstnevnte tilfelle kan avgjørelsen om avskjed være
gjenstand for «besvär».

Tap av offentlig tjeneste som straff kan enten følge av en straf-
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fedom som direkte går ut på avsettelse, eller inntre som virkning av
en dom som ilegger straff av annen art. Som tilleggsstraff kan
idømmes såvel «ovärdighet att nyttjas i landets tjänst» som «oskick-
lighet till viss befattning». (De alminnelige domstoler kan for øvrig
overfor tjenestemenn også idømme advarsel eller suspensjon).

Avskjed kan i alle tilfelle meddeles ved oppnådd aldersgrense,
i alminnelighet 67 år, men 70 år for dommere. Ved forordning kan
fastsettes at innehavere av offisersstillinger og visse faste befatt-
ninger skal være forpliktet til å fratre på et tidligere tidspunkt, dog
som hovedregel ikke før de har fylt 50 år (§ 3). Tjenestemann med
fullmakt som på grunn av legemsfeil eller nedsatte åndelige eller
legemlige krefter har tapt sin arbeidsevne, plikter å fratre selv om
han ikke har nådd aldersgrensen, og kan eventuelt avskjediges, for
så vidt angår dommere, dog først etter at saken har vært innbragt
for vedkommende domstol (§4) .

Som det fremgår av foranstående henviser RF § 91 fjerde ledd
til særskilte bestemmelser for så vidt angår de rettigheter og plikter
som tilkommer tjenestemenn hvis stillinger inndrus. Alminnelige
regler om dette er gitt ved lov av 22. mai 1931 som bl. a. inneholder
bestemmelser om rett til vartpenger (lønn på indragningsstat).

Med hensyn til vilkårene for avskjed ved disiplincer forfølgning
bestemmes, at den som innehar fullmakt til annen stilling enn dom-
merembete, kan avskjediges disiplinært når han «genom sin verk-
samhet eller sitt förhållande i eller utom tjänsten eller genom
försummelse av sina tjänsteåligganden visat sig ovärdig det för-
troende eller den aktning hans ställning såsom innehavare av
statstjänst förutsätter» (§ 6). Bestemmelsen gjelder tilsvarende
for innehavere av fast befattning ( § 2 tredje ledd). Loven inne-
holder detaljerte bestemmeler om fremgangsmåten med sikte på å
sikre en betryggende behandling av disiplinærsaker (§§ 8—10).
Avgjørelsen kan innankes for en særskilt «Tjänsteöverdomstol»
som består av 5 medlemmer, derav 3 jurister; ved behandlingen av
sakene skal domstolen gå frem i samsvar med regiene i den vanlige
rettergangslovgivning (§ 20, jfr. § 24).

Utenfor det område som dekkes av loven av 1926, må hjemme-
len for disiplinær forfølgning og straff søkes i særskilt lov eller
forskrifter av annen art. Bestemmelsene kan variere for de for-
skjellige embetsverk. Som alminnelige straffer forekommer advar-
sel, bøter og suspensjon samt, mindre hyppig, degradasjon, for-
flytning og avskjedigelse.

For den tid innehaver av annen tjänst eller fast befattning enn
dommerembete er under strafferettslig eller disiplinær forfølgning,
kan han supenderes ved administrativt tiltak, i alminnelighet av
den som har ansettelsesretten (§ 11).

Forflytning til annen tjeneste kan som hovedregel ikke skje ved
administrativ forføyning uten vedkommende tjenestemanns sam-
tykke med mindre forflytningen skyldes omorganisasjon av tjene-
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sten eller er hjemlet ved særskilt bestemmelse. Omorganisasjon av
tjenesten er den eneste grunn som kan påberopes når det gjelder
dommere (§ 5 siste ledd, jfr. RF. § 91). Derimot kan det henholds-
vis ved lov eller forordning åpnes adgang til forflytning av andre
innehavere av tjänst eller fast befattning. For disse gjelder videre
som alminnelig regel at den som på grunn av skade eller sykdom
varig er blitt ute av stand til å ivareta sin tjeneste, kan forflyttes
til en annen stilling som han antas å kunne skjøtte (§5 første og
annet ledd).

Loven av 29. juni 1926 gjelder ikke for tjenestemenn som er
ansatt «på grund av avtal», dvs. på vanlig kontraktsmessig basis,
en ansettelsesform som særlig brukes ved stillinger i tilknytning til
statens forretningsmessige virksomhet. Heller ikke får loven an-
vendelse på personer som er ansatt i statens tjeneste i henhold til
loven om arbeidsavtdler (§ 25). Utenfor lovens område faller like-
ledes de såkalte «extraordinarie befattningshavare» og «tilfälliga
funktionærer», jfr. forordn. 8. desember 1949. Disse ansettes på
bestemt tid eller med en oppsigelsesfrist av 14 dager. Tjenestefor-
holdet opphører uten oppsigelse hvis den ekstraordinære stilling
inndras på grunn av manglende bevilgning. Forholdet kan avbrytes
uten oppsigelse hvis innehaveren av stillingen har gjort seg skyldig
i forseelser svarende til dem som like overfor ordinære tjenestemenn
kan gi anledning til avskjed ved disiplinær forfølgning (§ 10, jfr.
§17).

Tjenestemenn som er underkastet den evangelisk-lutherske
kirkelovgivning omfattes ikke av loven av 1926 uten for så vidt
angår bestemmelsene om utnevningsbrev (§25, jfr. §1).

Etter finsk rettsoppfatning anses innehaveren av en tjeneste-
stilling å ha et rettsbeskyttet krav på den opprinnelige fastsatte
lønn så lenge tjenesteforholdet består. I samsvar med dette inntas
det i lønningslovene et forbehold om at tidligere ansatte tjeneste-
menn innen en viss frist kan melde fra om at de ønsker å fortsette
på de hittil gjeldende vilkår. På den annen side kan ikke en tjene-
stemann kreve erstatning eller særskilt godtgjørelse dersom ar-
beidstiden blir forlenget eller de forretninger som tilligger stillin-
gen blir øket eller forandret. Endringene må imidlertid ikke være
så inngripende at tjenesten skifter karakter. I så fall vil regiene
om inndragning av stillinger kunne kreves bragt i anvendelse.

Om pensjonsrett for innehavere av tjänst eller befattning med
grunnlønn, er gitt bestämmelser ved lov 30. september 1950. Pen-
sjonen utredes i sin helhet av statsmidler uten noe innskudd fra
tjenestemennenes side. Stillingen er derimot en annen når det gjel-
der pensjon til enke og etterlatte barn, der tilskudd ytes. Pensjons-
krav betraktes på samme mate som lønnskrav som «ervervede ret-
tigheter» og kan bare innskrenkes eller oppheves under iakttagelse
av regiene for behandlingen av grunnlovsbestemmelser.

Pensjonsretten tapes i tilfelle av at tjenestemannen blir avskje-
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diget ved dom eller disiplinærforfølgning. Pens jonsny teisen opp-
hører hvis pensjonisten for bestandig blir dømt til tap av borgerlig
tillit eller, for en tjenesteforbrytelse, til straff som i henhold til
straffeloven trer i stedet for avskjedigelse (§§11—12).

RF § 10 tilsier finske borgere rett til fritt å «bilda föreningar
för fullföljande av ändamål som ej strider mot lag eller god sed».
I samsvar med dette nyter alle som er ansatt i statens tjeneste full
or g anisas jons frihet. De egentlige tjenestemenn omfattes ikke av
den alminnelige lovgivning om arbeidstvister, men har fått for-
handling sr ett ved en særskilt lov av 22. januar 19Jf3. Loven gir
tjenestemennene rett til å kreve forhandling om spørsmål som an-
går ansettelse i statens tjeneste samt lønns- og arbeidsvilkår, når
disse har prinsipiell eller mere alminnelig betydning. Forhandlin-
gen sk jer ved formidling av en tjenestemannsorganisasjon som må
være godkjent som forhandlingsberettiget. Det er et vilkår for god-
kjenning at bare medlemmer som er statstjenestemenn, deltar i be-
slutninger angående forhandlingsretten. Forhandlingene har ingen
bindende karakter og innskrenker ikke myndighetenes adgang til
på vanlig mate å treffe avgjørelse i saken.

Med hensyn til spørsmålet om tjenestemennenes streikerett fore-
ligger det ikke særskilte bestemmelser av lovgivningsmessig eller
annen art. Det er imidlertid den rådende oppfatning at streik er
utillatelig så lenge tjenesteforholdet består. Den betegner i så fall
et rettsstridig brudd på overtatte tjenesteplikter og kan ikke bare
forfølges disiplinært, men også rammes av strafferettslige sank-
sjoner. Stillingen er annerledes hvis streik finner sted i den form
at fratreden skjer etter at massesøknader om avskjed er innvilget.
I prinsippet antas tjenestemenn å ha rett til å få innvilget avskjed
med oppløsning av forholdet etter utløpet av en tidsfrist som nor-
malt må påregnes å ville medgå for å få stillingen besatt på ny.

Trusel om ulovlig arbeidsnedlegging anses for en tjenestefor-
seelse. For så vidt angår trusel om innsendelse av massesöknader
om avskjed, gjelder at spørsmålet om lovligheten antas å måtte
bedømmes konkret.

3. Island.

[Fremstillingen nedenfor gjengir i sammentrengt form en utredning
som er utarbeidet for den norske legasjon i Reykjavik av professor
Ärmann Snævarr.J

Island har ingen alminnelig lov om statstjenestemennenes rettig-
heter og plikter. Forslag til en slik lov ble av regjeringen forelagt
for Altinget i 1933 og 1935 uten å komme under realitetsbehandling.
Regjeringen har i november 1953 på ny fremsatt proposisjon til
lov om dette emne, og en regner med at forslaget vil bli vedtatt
i løpet av våren 1954. Hovedpunktene i lovforslaget vil bli referert
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i det følgende i tilknytning til fremstillingen av den gjeldende retts-
tilstand.

Den islandske grunrilov av 17. juni 1944 fastsetter i § 20:

«Republikkens president ansett er embetsmenn når alminnelige
lover bestemmer dette.

Ingen kan ansettes som embetsmann som ikke har islandsk stats-
borgerrett. Enhver embetsmann plikter å avlegge ed eller avgi æres-
erklæring om at han vil holde grunnloven. Presidenten kan avskje-
dige de av ham ansatte embetsmenn.

Presidenten kan forflytte embetsmenn uten deres samtykke un-
der forutsetning av at de ikke taper i embetsinntekter og at de
får velge mellom slik forflytning og avskjed med lovbestemt pensjon.

Unntak herfra for visse klasser av embetsmenn, formten den i
§ 61 unntatte klasse, kan fastsettes ved lov.»

Den forannevnte § 61, som handler om dommere, har følgende
innhold:

«Dommerne skal i deres embete alene rette seg etter loven. De
dommere som ikke har noen som helst administrative oppgaver,
kan ikke avskjediges uten ved dom og heller ikke forflyttes mot
deres ønske uten når en omorganisasjon av domstolene finner sted.
Dommere som har fylt 65 år, kan dog avskjediges hvis dette skjer
uten tap av embetsinntekter.»

Grunnloven inneholder bare bestemmelser om embetsmenn og
beskjeftiger seg ikke med andre klasser av offentlige tjenestemenn.
I den alminnelige lovgivning skjelnes det undertiden uttrykkelig
mellom embetsmenn og bestilling smenn (embættismenn og syslu-
narmenn), men det er ikke gitt noen definisjon av disse begreper
og sondringen er uklar. I teorien avgrenses embetsmannsgruppen
på følgende mate:

«For at en statstjenestemann kan betegnes som embetsmann må
han utføre bestemte verv i statens tjeneste som hovedverv gjennom
en ikke på forhånd fastsatt periode, under myndighetenes kontroll
og under lovbestemt ansvar og mot lønn fra staten, forutsatt at
vedkommende er ansatt eller konstituert av myndighetene til dette
verv med eget samtykke.»

I praksis gjelder at alle viktigere statsstillinger er embeter, sær-
lig slike som er av forholdsvis eldre datum, f. eks. stillingen som
biskop, prest, dommer, professor, rektor osv. Ansettelsesmåten har
bare avgjørende betydning for så vidt som alle tjenestemenn som
ansettes av presidenten er embetsmenn. Hvorvidt en tjenestemann
skal være embetsmann eller bestillingsmann er ofte uttrykkelig av-
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gjort i vedkommende spesielle lov, og den alminnelige lovgivning
står stort sett fritt ved avgjørelsen av spørsmålet. Sondringen mel-
lom de to kategorier av statstjenestemenn har for øvrig tapt det
vesentlige av sin betydning ved de siste årtiers lovgivning, som —
når en ser bort fra dommerne — i hovedsaken har gjennomført en
likestilling. I forslaget av 1953 er sondringen praktisk talt avskaf-
fet; alle tjenestemenn kailes etter forslaget «offentlige tjeneste-
menn», og det synes overhodet ikke å være skjelnet mellom inne-
havere av viktigere og mindre viktige stillinger. I forslagets § 1
heter det: Denne lov omfatter alle som er ansatt, konstituert eller
antatt i statens tjeneste mot bestemt lønn, forutsatt at deres verv
anses for å være deres hovedverv. Finansministeren avgjør i tvils-
tilfelle om en mann er å anse som offentlig tjenestemann. Hvis
tjenestemannen ikke er fornøyd med ministerens avgjørelse, kan
han anlegge sak mot finansministeren og få domstolenes avgjørelse
av det omstridte spørsmål.

Statsarbeidere faller utenfor tjenestemannsbegrepet, idet deres
rettsstilling utelukkende hviler på den borgerlige retts regler. De
blir i alminnelighet lønnet etter den tariffavtale som gjelder for
deres fagforening, og andre arbeidsvilkår fastsettes i samsvar her-
med. Sondringen er likevel ikke helt klar, idet lønnen for enkelte
klasser av statsarbeidere er fastsatt i den alminnelige lønningslov
av 1945.

Som det fremgår av foranstående er det overlatt til den almin-
nelige lovgivning å bestemme om ansettelse av statens tjenestemenn
skal foretas av presidenten eller av andre myndigheter. Når en
ser på lovgivningen som et hele, er hovedregelen den at presidenten
besetter de viktigste stillinger, spesielt de gamle embeter. Anset-
telse i mindre viktige stillinger blir foretatt av departementer eller
underordnede myndigheter. I forslaget av 1953 (§2) heter det at
det skal fastsettes ved lov hvem som skal foreta ansettelse av hver
enkelt gruppe offentlige tjenestemenn, Dersom vedkommende lov
ikke har avgjort spørsmålet, foretas ansetteisen av den statsråd
som stillingen hører under. Når det gjelder underordnede stillinger,
kan statsråden bemyndige en direktør innenfor vedkommende tje-
nestegren til å foreta ansetteisen.

Som alminnelige vilkår for ansettelse som embetsmann er ut-
trykkelig foreskrevet islandsk statsborgerrett (grl. § 20) og til-
strekkelig kunnskap i det islandske språk (kgl. reskr. 27. mai 1857
og 8. februar 1863). I teorien oppstilles de ytterligere vilkår at
vedkommende må være myndig, legemlig og åndelig sunn og ikke
ha vært straffet for en vanærende handling. Disse vilkår må den
som søker ansettelse som bestillingsmann likeledes tilfredsstille,
forutsatt at ikke annet er bestemt i vedkommende spesiallov. Det
er noe uklart om islandsk statsborgerrett er vilkår for ansettelse
i bestillinger, hvis vedkommende lov ikke oppstiller krav om dette.
Forslaget av 1953 (§3) inneholder detaljerte bestemmelser om dette
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forhold, som imidlertid i hovedsaken faller sammen med det som
er gjengitt ovenfor.

Gjeldende lovgivning har ikke alminnelige bestemmelser om
fremgangsmåten ved ansettelser, f. eks. om kunngjøring, innstilling,
foreleggelse for visse instanser o. 1. Enkelte regler av denne art
finnes imidlertid i spesielle lover. Forslaget av 1953 (§5) innehol-
der bl. a. bestemmelser om kunngjøring i lysingsbladet med en an-
søkningsfrist av som regel 4 uker; videre bestemmes at ansøkerne
og organisasjoner av tjenestemenn innenfor vedkommende tjeneste-
gren kan kreve å få opplyst hvilke ansøkere har meldt seg.

Det fremgår av grl. § 20 at presidenten kan avskjedige de em-
betsmenn som er ansatt av ham. I teorien hevdes det at andre
myndigheter som ansetter statstjenestemenn, har en tilsvarende
rett. Hovedregelen er at statstjenestemenn kan avskjediges uten
forutgående dom, hva enten avskjedigelsen foretas av presidenten
eller av andre kompetente myndigheter. Et vedtak om avskjed kan,
på samme mate som andre forvaltningsakter, lide av formelle eller
reelle mangler som medfører ugyldighet. Men ellers beror, så vidt
skjønnes, adgangen til å meddele avskjed på ansettelsesmyndig-
hetens diskresjonære skjønn. Dersom imidlertid en tjenestemann
avskjediges uten tilstrekkelig grunn (uten skyld), tilkjennes han
i praksis erstatning, som av domstolene ansettes til fra y<z til mel-
lom 1 og 2 års lønn. Hvis en statsstilling blir nedlagt og embets-
mannen (bestillingsmannen) av denne grunn blir avskjediget, har
han ifølge Høyesteretts praksis samme rett som en tjenestemann
som blir avskjediget uten skyld.

I henhold til grl. § 61 skal dommere som ikke er pålagt admini-
strative oppgaver (dvs. i realiteten bare høy ester ett sdommere),
avskjediges ved dom. Med hjemmel av bemyndigelse i grunnloven
er regelen utstrakt til også å omfatte underrettsdommere (lov nr.
85/1936 § 35). Kravet om avskjedigelse kan enten gjøres gjeldende
i straffesak eller i sivil sak.

I straffeloven nr. 19/1940 § 68 pkt. 1 heter det at hvis noen har
förgått seg på straffbar mate under utøvelse av embete eller annen
offentlig stilling m. v. og derved har vist seg uskikket til å utøve
embete eller verv eller uverdig til den for dette nødvendige tillit,
kan retten til å utøve embete eller stilling frakjennes ham. Bestem-
melser av lignende innhold i spesielle lover angående særskilte
grupper av statstjenestemenn er opprettholdt ved siden av den an-
førte bestemmelse.

Etter grl. § 20 kan presidenten forflytte embetsmenn mot deres
vilje, forutsatt at de ikke går ned i embetsinntekt. Embetsmennene
kan velge mellom slik forflytning og avskjedigelse med lovbestemt
pensjon. Denne bestemmelse antas å kunne anvendes analogisk
overfor andre statstjenestemenn, slik at forflytning kan finne sted
mot deres vilje, i hvert fall når tjenestemennene ikke blir overflyt-
tet til en helt annen tjenestegren.
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Forslaget av 1953 skjelner mellom midlertidig avskjedigelse
(suspension) og endelig avskjed (§§ 7—12). Den myndighet som
ansetter en tjenestemann, eller i påtrengende tilfelle vedkommende
generaldirektør, er kompetent til å avskjedige ham midlertidig.
Grunner for slik avskjedigelse er: Upresist fremmøte; grov skjødes-
løshet; nektelse av å etterkomme lovlig tjenstlig befaling; mang-
lende kunnskaper eller mangel på omhu under utførelsen av tjene-
sten; påvirkning av alkohol i tjenesten; opptreden i eller utenfor
tjenesten som må anses for usømmelig eller ikke i samsvar med de
krav som må stilles til en slik tjenestemann. Før tjenestemannen
blir avskjediget midlertidig ifølge disse regler, skal den avskjedig-
ende myndighet gi ham en advarsel. Midlertidig avskjedigelse uten
advarsel kan skje i forhold til tjenestemenn som har bokførsel eller
har med finansielle saker å gjøre, hvis det bevises eller må anses
sannsynlig at de har gjort seg skyldig i uorden i bokførselen eller
i oppbevaringen av pengemidler eller går konkurs eller søker akkord.
Det samme gjelder når en tjenestemann er mistenkt for å ha gjort
seg skyldig i straffbare handlinger som kan medføre rettighetstap
i henhold til straffelovens § 68.

Når en tjenestemann er blitt avskjediget midlertidig, skal den
myndighet som kan avskjedige ham endelig, foreta undersøkelse
for å konstatere om tjenestemannens forhold må føre til endelig
avskjedigelse eller om det er forsvarlig å la ham tiltre sin tjeneste
igjen.

Endelig avskjedigelse skal alltid være skriftlig og de grunner
som har ført til avskjedigelse skal anføres. Før det treffes beslut-
ning om avskjedigelse, skal tjenestemannen gis anledning til å for-
svare seg. En tjenestemann som er blitt avskjediget mot sitt eget
ønske, har alltid rett til å forelegge saken for domstolene. Under-
søkelse i en slik sak skal foregå i samsvar med regiene for straffe-
saker, men søksmålet reises som sivil sak og rettes mot finansmini-
steren på vegne av staten. Hvis domstolen kommer til det resultat
at avskjedigelsen ikke er lovmessig, kan den tilkjenne tjenesteman-
nen en passende erstatning av statskassen. Ved fastsettelsen av
erstatningsbeløpet skal domstolen ta hensyn til tjenestemannens
forhold, hans alder og ervervsmuligheter for øvrig.

Hvis en offentlig stilling blir nedlagt — heter det i forslagets
§ 14 — skal tjenestemannen ha rett til å beholde sin lønn i 6 må-
neder hvis han har vært ansatt i statens tjeneste under 15 år, men
ellers i 12 måneder. Dersom den samme stilling blir gjenopprettet
innen 5 år, har tjenestemannen under like forhold rett til å bli
ansatt i den på ny.

Om avskjed etter eget ønske fastsetter forslagets § 15 at hvis
en tjenestemann ønsker å fratre, skal han sende inn skriftlig søknad
med 3 måneders varsel. Søknaden pliktes som hovedregel innvilget,
men myndighetene kan likevel nekte å tilstå avskjed når så mange
tjenestemenn innen samme tjenestegren samtidig søker avskjed at
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det ville volde store vanskeligheter om søknaden ble innvilget. I
dette tilfeile kan myndighetene kreve lengere varsel — inntil 6
måneder.

Ved lov nr. 5 av 1947 er den alminnelige aldersgrense fastsatt
til 70 år, men tjenestemennene kan avgå med pensjon etter eget
ønske når de har fylt 65 år. Etter den ordning som gjelder etter
lov nr. 101 av 1943 er alle statstjenestemenn innskuddspliktige
medlemmer av Statens pens jonskasse. Tjenestemennenes tilskudd
er fastsatt til 4 % av lønnen, mens staten bidrar med 6 %. Pen-
s jonene er to slags, egenpens jon og enke- og barnepens jon. Opp-
arbeidede pensjonsrettigheter antas å måtte betraktes som beskyttede
rettigheter og kan ikke frakjennes ved straffedom eller berøves ved
(lovmessig) avskjed.

Statens tjenestemenn er ikke undergitt egentlige disiplinærbestem-
mélser, men kan i enkelte tilfelle i henhold til særskilt hjemmel i
lov pålegges tvangsmulkter ved administrativt vedtak.

Etter islandsk rett antas en tjenestemann ikke å ha noen grunn-
lovbeskyttet rett til å kreve opprettholdt den lønn m. v. som var
fastsatt for stillingen ved hans ansettelse. Lønnen fastsettes ved
lov, jfr. lov nr. 60 av 12 mars 1945 som inneholder en klassifikasjon
av størsteparten av statens tjenestemenn i lønnsmessig henseende
og fastsetter lønnen for hver enkelt lønnsklasse. Den tidligere løn-
ningslov av 1919 gav tjenestemenn som allerede var ansatt ved
lovens ikrafttreden, valget mellom å oppebære lønn etter den nye
lov eller å nyte samme lønnsvilkår som før. Loven av 1945 inne-
holder ikke noen tilsvarende bestemmelse. I loven av 1919 heter
det videre at en embetsmann må finne seg i at hans embetsoppgaver
blir endret og forøket, selv om det ikke er tatt noe forbehold på
dette punkt i ansettelsesbrevet. Det er for øvrig ikke vanlig å ta
særskilt forbehold om at en tjenestemanns status senere skal kunne
forringes.

I forslaget av 1953 fastsettes det i § 18 at en tjenestemann må
finne seg i at hans lønnsvilkår blir endret ved lov eller reglement,
stadfestet av departementet med hjemmel i alminnelig lov, forutsatt
at dette ikke strider mot bestemmelser i en avtale om ansettelses-
vilkår mellom staten og tjenestemannen.

Statstjenestemennene nyter på Island ubegrenset organisasjons-
rett. De stiftet i 1942 i samarbeid med de kommunale tjenestemenn
en landsomfattende organisasjon som praktisk talt omfatter samt-
lige statstjenestemenn, Denne organisasjon här til en viss grad
innledet samarbeid med arbeidernes faglige landsorganisasjon, men
er ikke organisert som en fagforening i den forstand loven om fag-
foreninger bruker dette begrep. I lønnsloven av 1945 § 35 heter
det at før reglementer og andre bestemmelser etter loven blir utfer-
diget, skal vedkommende myndigheter forelegge saken for stats-
tjenestemennenes landsorganisasjon og gi styret anledning til å
uttale seg. R&gelen er gjentatt i forslaget av 1953 (§36). Noen
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forhandlingsrett er således ikke anerkjent, og det er på det rene
at myndighetene har adgang til ensidig å fastsette tjenestemennenes
lønns- og arbeidsvilkår. I praksis føres det likevel alltid forhand-
linger mellom myndighetene og organisasjonen, og som oftest fast-
settes lønnsvilkårene i samsvar med resultatet av forhandlingene.

Ved lov nr. 33 av 3. november 1915 er det forbudt alle stats-
tjenestemenn (og kommunale tjenestemenn) under straffansvar å
gjøre bruk av streik, og tjenestemennene kan dømmes til å ha for-
brutt sin stilling, forutsatt at det foreligger en alvorlig overtredelse
av loven (§1). Medvirkning er straffbar (§2) og det samme gjel-
der trusel om streik (§3). Andre kollektive kampmidler enn streik
nevnes ikke i loven, men antas å gå inn under denne. Tjenestemen-
nenes landsorganisasjon har flere ganger vedtatt resolusjoner der det
gis uttrykk for ønske om revisjon eller opphevelse av loven. For-
slaget av 1953 har imidlertid ikke imøtekommet dette ønske.

Jf. Sverige.

[Litt.: C. A. Reuterskib'ld: Sveriges grundlagar (1924); Robert
Malmgren: Sveriges författning II (1941) s. 150—192; Niels Herlitz:
Föreläsningar i förvaltningsrätt, II. Den offentlige förvaltningens orga-
nisation (2. utg. 1948) s. 26—54; Halvar G. F. Sundberg: Allmän För-
valtningsrätt (1943) s. 47—53; G. Thulin: Statens civila befattnings-
havares ställning i disciplinärt avseende i Sverige; Svenska statstjän-
stemäns rättsliga ställning (Nord. Adm. Tidsskr. 1922 s. 54—90 og s.
254—265); Stig Jägerskiöld: Tjänstemännen och strejkrätten (Förvaltn.-
rättslig Tidsskr. 1952 s. 140—149); Folke Ericson: De statlige avlön-
ningsförfattningarna (1948); Stats- och kommunaltjänstemäns förhand-
lingsrätt. 1948 års förhandlingsrättskommittés betänkande (1951); Folke
Schmidt: Kollektiv arbetsrätt (2 utg. 1951) s 150-—153 og s. 198—201.]

Sverige har ingen alminnelig lov om offentlige tjenestemenn.
De gjeldende bestemmelser om statstjenestemennenes rettsstilling
innholdes dels i grunnlovene, først og fremst i Regeringsformen
av 6. juni 1809 (RF), dels i en rekke forskjellige særlover, forord-
ninger, reglementer, instruksjoner m. v. Dette forhold har bevir-
ket at rettsstoffet er blitt temmelig uensartet og uoversiktlig, og
synes likeledes å ha gitt anledning til at det delvis råder uklarhet
om prinsipielt betydningsfulle spørsmål. Begrepsbestemmelse og
terminologi er av samme årsak mindre eksakt og enstydig. Således
brukes uttrykket «ämbetsman» dels som betegnelse for tjeneste-
menn i de høyere statsstillinger, særlig slike som er utstyrt med
kgl. fullmakt og dels — i langt mere omfattende betydning — i
tilknytning til det såkalte «ämbetsansvar», jfr. nedenfor. For øvrig
er «tjänsteman» blitt mere og mere alminnelig som generell beteg-
nelse for samtlige kategorier av statsfunksjonærer. Statsarbeidere
faller utenfor tjenestemannsbegrepet.

Retten til å besette statsstillinger tilkommer i Sverige, i imangel
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av annen bestemmelse, i prinsippet Kongen (Kungl. Maj:t), jfr. RF
§ 28 som fastsetter at «Konungen äger att i statsrådet utnämna och
befordra svenske medborgare till alla de ämbeter och tjänster, högre
och lägre, vilka äro av den egenskap, att Konungen fullmakter därå
utfärdar . . . . » Kongens valgrett er i forhold til spesielle grup-
per av tjenestemenn undertiden begrenset ved regler om inngivelse
av «förslag», jfr. RF §§ 29—32. For øvrig gjelder at det bare er
de viktigere stillinger som i praksis besettes av Kongen i statsråd;
ellers er ansettelsesretten lagt til vedkommende kollegium, embets-
verk eller annen myndighet. Under hensyn til stillingens art og
permanens skjeines det mellom tre hovedgrupper av tjenestemenn:
«Ordinarie», «extra ordinarie», og «extra». De førstnevnte blir i
alminnelighet ansatt på livstid, men også de ekstraordinære innehar
en forholdsvis fast ansettelse.

Enhver ansettelse i statsstilling som ikke er foretatt av Kongen,
kan innankes for høyere myndighet, i siste omgang for Kongen
(Befordringsbesvär). Overprøveisen knytter seg ikke bare til for-
malia, men omfatter også en materiell vurdering av den ansattes
«förtjänst och skicklighet».

Et hovedpunkt i tjenestemannsmaterien er ifølge forfatningen
sondringen mellom avsettelige og uavsettelige tjenestemenn. Ord-
ningen går, på samme mate som etter den norske grunnlov (§22),
ut på at statens tjenestemenn som alminnelig regel er uavsettelige.
Herfra gjør RF § 35 unntak for en del såkalte «förtroendesyss-
lor», idet innehaverne av disse kan avskjediges av Kongen når hen-
synet til statens tarv gjør det nødvendig. Denne tjenestemanns-
gruppe omfatter bl. a. medlemmer av statsrådet, justitiekansleren,
expeditionschefer, sjefene for en rekke sentrale embetsverk, över-
ståthållaren og landshövdingene, regimentsjefer og andre høyere
militære sjefer samt tjenestemenn i utenriksetaten. Et ytterligere
spesielt unntak er hjemlet i RF § 103, etter hvilken bestemmelse
medlemmer av Högsta domstolen og Regeringsrätten av Riksdagens
«opinionsnämnd» kan erklæres å være «ifrån riksdagens förtroende
uteslutna»; de blir i så fall å meddele avskjed med pensjon. Om
alle andre tjenestemenn fastsettes i RF §36:

«De som bekläda domareämbeten, så högre som lägre, samt
alla andra ämbets- öch tjänstemän, än de i föregående § nämnda,
kunna icke, utan medelst rannsakning och dom, ifrån sina inne-
havande sysslor av Konungen avsättas, ej heller, utan efter egna
ansökningar, till andra tjänster befordras Biler flyttas.»

Denne' absolutt formede rettsregel er imidlertid, likesöm i Norge,
men tydeligvis i åtskillig mere inngripende grad, i medfør av utvik-
lingen blitt omformet i praksis. På den ene side er antallet av
egentlige uavsettelige tjenestemenn søkt begrenset ved anvendelse
av spesielle ansettelsesformer. På den annen side har man ved å gjøre
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bruk av særskilte forbehold m. v. i betydelig utstrekning beskåret
de fordeler som rettelig skulle følge av uavsetteligheten. I først-
nevnte henseende bemerkes at det i svensk statsforvaltning skjelnes
mellom tre forskjellige ansettelsesformer, nemlig «fullmakt», «kon-
stitutorial» og «förordnande». For så vidt angår konstitutorial er
det fastsatt i Statens allmänna avlöningsreglemente av 30. juni 1948
(Saar) § 5.1 at denne ansettelsesmåte innebærer at «tjänsteman
kan i administrativ väg avsättas från sin tjänst på grund av fel eller
försummelse i tjänsten». Ansettelse inntil videre (förordnande)
medfører etter vanlig oppfatning overhodet ingen beskyttelse mot
avskjedigelse. Etter hvert som de to sistnevnte ansettelsesformer
er tätt i bruk i stadig større omfang, er det faktisk kommet derhen
at bare en forholdsvis begrenset klasse av høyere tjenestemenn —
de som innehar fullmakt — kommer inn under reglene i RF § 36. Den
beskyttelse mot vilkårlig avskjed som følger av den nevnte bestem-
melse, går ut på en rett til å beholde stillingen så lenge den består
i vesentlig samme form. Forutsatt at han fortsatt får oppebære
lønn m. v., kan ikke tjenestemannen vegre seg ved å fratre når
dette har sammenheng med en omorganisasjon av embetsverket.
Det har vært bestridt, men synes å være den fremherskende opp-
fatning, at tjenestemannen også i andre tilfelle må finne seg i å
bli berøvet stillingens funksjoner, når det bare ikke gjøres innhugg
i hans økonomiske status. Et ifølge ordlyden særdeles vidtgående
inngrep i uavsetteligheten er for øvrig gjort ved bestemmelsen i
Saar § 14 som fastsetter at «Ordinarie tjänsteman är skyldig att
avgå från tjänsten under förutsättningar, som angivas i gällande
tjänstepensionsbestämmelser eller som eljest må gälla på grund av
bestämmelser antagna av Kungl. Maj:t och riksdagen». (Bestem-
melsen tar sikte på å åpne adgang til å innrette «avgångsstater»}
hvilket har funnet sted i forhold til offiserer og tjenestemenn ved
politiet og påtalemyndigheten).

Med «rannsakning och dom» antas i denne sammenheng å måtte
forstås rettergang for de alminnelige domstoler. Høyere sivile
tjenestemenn er ikke undergitt bestemmelser om disiplinær forfølg-
ning. Lovregler som handler om fradømmelse av offentlig stilling
som straff, inneholdes først og fremst i straff-lagens kap. 25 (Om
ämbetsbrott).

Uavsetteligheten antas likesom i Norge i prinsippet å innebære
garanti mot forringelse av tjenestemannens lønnsmessige stilling.
Men denne beskyttelse er i praksis — også i forhold til fullmakts-
havere — i ikke uvesentlig grad avsvekket gjennom forskjellige
forbehold, jfr. særlig Saar § 51 som oppstiller en alminnelig för-
pliktelse for de tjenestemenn som er undergitt reglementet, til «att
underkasta sig minskning i, upphörande av eller eljest ändrade be-
stämmelser» vedkommende en rekke nærmere angitte lønnsmessige
fordeler.

Også den i RF § 36 uttrykkelig tilsagte beskyttelse mot tvangs-
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forflytning er i vesentlig grad uthulet i praksis. Dels har man på
forhånd sikret seg samtykke, dels har man omgått bestemmelsen
ved å la utnevnelsen omfatte, ikke en bestemt stilling, men en
generelt angitt gruppe av stillinger, dels har man gjort bruk av
konstitutorialformen, Utviklingen i retning av en fullstendig til-
sidesettelse av forflytningsforbudet synes å være fullbyrdet ved
bestemmelsen i Saar § 13 som fastsetter at «innehavare av ordinarie
tjänst, vilken tillsatts medelst fullmakt eller konstitutorial, är plik-
tig att låta förflytta sig till annan stationeringsort eller annan
ordinarie tjänst vid det verk han tillhör liksom och, där Kungl.Maj :t
så prövar lämpligt, till ordinarie tjänst vid annat verk, å vilken
detta reglemente är tillämpligt». (Paragrafen inneholder en reser-
vasjon med hensyn til dommere, som bare når det skyldes «orga-
nisatoriska skäl», skal være forpliktet til å motta forflytning til
annen dommerstilling og i så fall av samme lønnsgrad.)

De fleste lavere tjenestemenn er undergitt mere eller mindre
ensartede disiplinærbestemmelser, fastsatt ved reglement, instruk-
sjon eller annen administrativ forskrift. De disiplinære reaksjons-
midler som kjennes, varierer fra advarsel og bøter til suspensjon
og avskjed. Beslutning om å ilegge disiplinærstraff kan bringes
inn for høyere myndighet og behandles i siste omgang av Rege-
ringsrätten. I den utstrekning overtredelse av tjenesteplikter m. v.
også rammes av straffeloven (kap. 25), kan det oppstå et konkur-
ranseforhold mellom disiplinær og judisiell påtale. Bestemmelser
om hvilken fremgangsmåte i det enkelte tilfelle skal velges, er i
alminnelighet fastsatt i vedkommende reglement. De alminnelige
domstoler kan, foruten avskjed, også idømme suspensjon. Pen-
sjonsrett kan forbrytes som følge av tjenesteforseelser, men erstat-
tes i så fall av en såkalt «tjänstelivränte».

De alminnelige plikter som anses å påhvile alle tjenestemenn
(plikttroskap og omhu i arbeidet, lydighetsplikt, diskresjon, aktver-
dig forhold etc), kan bl. a. utledes av straffelovens bestemmelser
om embetsforbrytelser (kap. 25). Disse gjelder imidlertid ikke for
samtlige tjenestemenn som er ansatt i stat (eller kommune). Med
utgångspunkt i den særskilte definisjon i straf fel. kap. 25 § 11 er
det gjennom rettspraksis fastslått en avgrensning som stort sétt
synes å falle sammen med tolkingen av den norske straffelovs
begrep «offentlig tjenestemann».

(Straffrättskommittén har i en betenkning av 1944 (SOU
1944 : 69 s. 432) angitt følgende hovedsynspunkter: «För det
första har ämbetsansvar icke ansetts föreligga då en tjänst ute-
slutande innefattar osjälvständig verksamhet såsom arbetare eller
biträde i arbete under annans ledning . . . . För det andra har
tjänst med osjälvständig verksamhet likväl ansetts grunda ämbets-
ansvar, då verksamheten antingen innefattar någon offentlig makt-
utøvning eller inom kommunikationsverken angår förhållandet til
allmänheten».)
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Tjenestemennenes alminnelige rettigheter, herunder også rettig-
heter av sosial natur (ferie, sykepleie, gravferdsbidrag o.l.)i e r

fastsatt i alminnelige og spesielle pensjons- og lønnsregulativer,
jfr. særlig Saar, kap. 3—8.

Statens tjenestemenn nyter full or ganisas jons frihet. Derimot
er de fleste egentlige tjenestemenn holdt utenfor den alminnelige
arbeidstvistlovgivning, jfr. lov 11. september 1936 (nr. 506) om
förenings- och förhandlingsrätt som uttrykkelig fastsetter at loven
ikke får anvendelse på arbeidstakere i stat eller kommune som er
underkastet «ambetsmanna-ansvar» (§ 1 første ledd). Heller ikke
loven av 28. mai 1920 (nr. 245) om medling i arbeidstvister antas
å omfatte disse tjenestemenn. Det er imidlertid ved Kgl. kunngjø-
ring av 4. juni 1937 (nr. 292) utferdiget særskilte bestemmelser om
forhandlingsrett for statstjenestemenn som er underkastet embets-
ansvar. Forhandlingsrettens g jenstand er angitt å skulle være tje-
nestemennenes alminnelige «anställnings-, arbets- och avlönings-
villkor» så vel som anvendelsen av slike vilkår (§4). Forhandlings-
rett tilkommer bare foreninger som er tillagt slik rett av Kongen
(§2). Tjenestemennene tilsies rett til å kreve opptatt forhandlinger
om de spørsmål som er nevnt ovenfor, «dock utan att inskränkning
därigenom göres i myndigheten tillkommande beslutanderätt» (§ 1
første ledd). Før myndighetene avgir forslag om eller fastsetter
nye eller endrede ansettelses-, lønns- eller arbeidsvilkår skal de,
hvis spørsmålet er av prinsipiell eller alminnelig betydning, gi ved-
kommende forhandlingsberettigede foreninger anledning til å gjøre
seg kjent med foreliggende utkast til slike vilkår (§5) . Spørsmål
som det har vært ført forhandlinger om, skal ikke av myndighetene
tas opp til endelig avgjørelse før det er gått en uke etter at skrift-
lige forhandlinger er avsluttet eller protokoll over muntlige for-
handlinger er kommet myndighetene i hende ( § 9 første ledd).

Det er antatt i praksis at det ikke er adgang til å inngå tariff-
avtaler med tjenestemenn som er underkastet embetsansvar.

Spørsmålet om tjenestemennenes streikerett besvares derhen at
tjenestemenn med embetsansvar ikke lovlig kan nedlegge arbeidet
så lenge tjenesteforholdet består. Dette bygges på bestemmelsene
i strl. kap. 25 § 4 etter hvilken en tjenestemann som uten gyldig
förfall uaktsomt eller forsettlig forsømmer sitt arbeid, kan straffes
for tjenesteforseelse. Hvorvidt det ellers er anledning til å gå til
streik, antas å avhenge av i hvilken utstrekning tjenestemannen
har adgang til, eventuelt etter oppsigelse, ensidig å kreve seg løst
fra tjenesteforholdet. Spørsmålet er uklart, særlig for så vidt angår
ordinarie tjenestemenn, men det synes å være den fremherskende
oppfatning at i hvert fall høyere tjenestemenn (med fullmakt eller,
i visse tilfelle, konstitutorial) ikke har noen slik adgang.

# * *
Spørsmålet om re vis jon av RF §§ 35 og 36 har i de senere år

ved gjentagne anledninger vært tätt opp av Riksdagen i form av



RETTSFORHOLDET MELLOM STATEN OG DENS TJENESTEMENN 39

mosjoner og henstillinger om utredning. Særskilt utredning har
hittil ikke vært iverksatt, men spørsmålet om forholdet til tjene-
stemennenes uavsettelighet har inngått som et ledd i mandatet for
den såkalte Forhandling srättskommite, nedsatt 23. april 1948.
Komitéen har 31. desember 1951 avgitt betenkning med forslag til
«lag om offentlige tjänstemän» m.v. som går inn for en radikal
nyordning med overføring av tjenestemannsforhöldet til privatretts-
lig (arbeidsrettslig) basis. Hovedpunktene i forslaget går ut på
at offentlige tjenestemenn skal gis vesentlig samme f orhandlings-
rett og rett til å inngå kollektivavtaler som andre lønnsmottakere.
Streik i vanlig (svensk) forstand, dvs. nedlegging av arbeidet
etter varsel uten avbrytelse av tjenesteforholdet, skal være for-
budt. Men det opptas forslag om at alle tjenestemenn skal kunne
fratre tjenesten etter oppsigelse, dog slik at det offentlige — når
viktige samfunnsinteresser tilsier det — skal kunne holde dem
tilbake i opptil 6 måneder. Noen reservasjon i forhold til kollektive
oppsigelser er ikke tatt, og forslaget innebærer derfor i virkelighe-
ten en anerkjennelse av streikeadgangen, smlgn. den tilsvarende
ordning etter den norske tjenestemannslov av 1918. I forslaget
til tjenestemannslov er bl. a. inntatt bestemmelser om tjenestefor-
seelser og disiplinærforfølgning som forutsettes å skulle være
uttømmende og avløse de nåværende forskrifter om disiplinstraff
i reglementer og instruksjoner. De har imidlertid en prinsipielt
forskjellig karakter, idet disiplinærforføyninger fremtidig forut-
settes å skulle være «av privaträttslig natur, likstälda med de
«avtalsstraff» i form av varning och avskedande utan uppsägning,
vilka för närvarande finnas stipulerade i åtskilliga kollektivavtal»
(s. 158). Videre foreslåes opprettet en egen tjenestemannsrett som,
foruten å fungere som en slags arbeidsdomstol i offentlige tjeneste-
forhold, også skal være överinstans i disiplinærsaker.

IV.
OPPLYSNINGER OM TJENESTEMANNSLOVGIVNINGEN I

ENKELTE LAND UTENFOR NORDEN.

1. Frankrike.

[Litt.: M. Waline: Traité élémentaire de Droit Administratif (5. utg.
1950); A. de Laubadére: Traité élémentaire de Droit Administratif
(1953); A. Esmein: Elements de Droit Constitutionnel (8. utg. 1928), II
s. 127—148; Julien Laferriére: Manuel de Droit Constitutionnel (2. utg.
1947) s. 1041—42.]

I Frankrike er reglene om statstjenestemennenes alminnelige
rettsstilling kodifisert ved lov 19. oktober 19Jf6 (Statut general des
fonctionnaires). Loven gir ingen egentlig definisjon av begrepet
statstjenestemann, men knytter sine virkninger til en rent formell
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avgrensning. Hovedregelen går ut på at den status som etableres
ved loven, bare skal tilkomme personer som med bestemt grads-
betegnelse er ansatt i fast stilling i en tjenestegren innen sentral-
administrasjonen, de ytre etater eller en statsinnretning. Uttryk-
kelig unntak er gjort for ordinære dommere, militære samt tjene-
stemenn ved statsinnretninger som har en industriell eller kommer-
siell karakter. Utenfor faller videre funksjonærer og arbeidere som
er antatt på kontraktsmessig grunnlag, hva enten de er å anse som
offentlige tjenestemenn (fonctionnaires) eller ikke. Likeså personer
som er ansatt på prøve samt ekstrapersonale (auxiliaires). De
sistnevnte, som i de senere år er øket sterkt i antall, er imidlertid
ved særskilte bestemmelser innrømmet en status som i flere hen-
seender betegner en tilnærming til den som er fastsatt ved loven
av 1946. For en del særskilt oppregnede administrasjonsgrener,
bl. a. utenrikstjenesten, politiet og fylkesadministrasjonen (admi-
nistration préfectorale), gjelder at lovens status kan fravikes ved
reglement (art. 1—2).

Retten til å ansette statens tjenestemenn tilkommer ifølge grunn-
loven av 27. oktober 1946 republikkens president for så vidt angår
en begrenset krets av de høyeste embetsmenn, jfr. art. 30, 46 og 84.
Her nevnes, foruten regjeringens medlemmer, bl. a. prefekter, direk-
tører i sentraladministrasjonen, de høyeste utenrikstjenestemenn,
generaler og admiraler, universitetsrektorer og dommere. For øvrig
er det statsministeren som har den alminnelige kompetanse til å
besette samtlige sivile og militære statsstillinger (art. 47).

Det er i tjenestemannsloven fastsatt enkelte alminnelige vilkår
for ansettelse i statens tjeneste, således fransk statsborgerrett av
minst 5 års varighet, uplettet vandel (bonne moralité) samt besit-
telse av borgerlige rettigheter (droits civiques). For øvrig går
lovens ordning ut på en forholdsvis snever begrensning av ansettel-
sesmyndighetens valg ved oppstilling av faste regler om rekrut-
tering på basis av eksamener og konkurranse (Fra 1945 er det i
virksomhet en «École nationale d'administration»). For den enkelte
administrasjonsgren kan det imidlertid fastsettes ved reglement at
visse høyere stillinger skal være unntatt fra de vanlige regler slik
at besettelsen helt ut er overlatt regjeringens frie skjønn. I tilslut-
ning til dette gjelder at tjenestemenn i slike stillinger når som helst
skal kunne fjernes (art. 3, jfr. Titre II). Også adgangen til avanse-
ment er omgj erdet ved detalj ert e bestemmelser som i betydelig
grad innskrenker de ansettende myndigheters bevegelsesfrihet
(Titre IV).

Nøkkelbestemmelsen når det gjelder tjenestemennenes alminne-
lige rettsstilling, er lovens art. 5 som fastsetter at tjenestemannen
i forhold til administrasjonen inntar en stilling som er bestemt ved
lov og reglement (une situation statutaire et réglementaire). Dette
antas å innebære følgende: 1) Tjenestemannens rettigheter og för-
pliktelser er fastsatt på forhånd ved generelle regler og kan ikke
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gyldig fravikes ved særskilt avtale. 2) Tjenestemannens rettsstilling
kan til enhver tid forandres ved ensidig bestemmelse av myndig-
hetene uten at han kan påberope seg «ervervede rettigheter». 3)
Tvistigheter om tjenestemannsrettigheter hører under de admini-
strative domstoler, og tjenestemennene kan søke beskyttelse hos
disse mot maktmisbruk (exces de pouvoir).

Loven har stadfestet det allerede i 1945 etablerte sentralstyre
for den offentlige tjeneste under ledelse av statsministeren (art.
17—18). Videre er det innført rådgivende organer der tjenestemen-
nene og deres organisasjoner er trukket inn. Høyeste instans er
her Conseil supérieur de la fonction publique. Dette består av 24
medlemmer, oppnevnt ved dekret i statsråd, idet 12 av medlemmene
oppnevnes etter forslag fra tjenestemennenes fagforeninger. Stats-
ministeren (eller hans stedfortreder) fører forsetet i rådet, som
har koordinerende og konsultative oppgaver, men også fungerer
som ankeinstans (art. 19). De underordnede rådgivende organer
innenfor den enkelte tjenestegren er av 2 slag: 1) Commissions
administratives paritaires. Disse består av et like antall represen-
tanter, henholdsvis for administrasjonen og for personalet. Tjeneste-
mennenes representanter velges ved hemmelig stemmegivning etter
forholdsvalgsystemet. Sjefen for vedkommende tjenestegren fører
forsetet og hans stemme gjør utslaget i tilfelle av stemmelikhet.
Kommisjonene medvirker som rådgivende organer i alle saker av
interesse for tjenestemennene, bl. a. når det gjelder spørsmål om
rekruttering, avansement, disiplinærforfølgning m. v. 2) Commission
techniques paritaires. Disse har også «paritær» sammensetning,
men her blir ikke tjenestemennenes representanter valgt av perso-
nalet, men utpekt av de mest representative tjenestemannsorgani-
sasjoner. Kommisjonene kan henvende seg til vedkommende minis-
ter angående spørsmål om tjenestens organisasjon og funksjon, og
kan aveskes uttalelse av ham eller av statsministeren. De skal hol-
des underrettet om hva som blir foretatt i anledning av de forslag
de måtte fremkomme med (Art. 20—22).

Tjenestemennenes lønn, alderstillegg m.v. fastsettes, innenfor
rammen av lovens regler, ensidig av statsmyndighetene med ut-
gångspunkt i et eksistensminimum (minimum vital) hvis størrelse
bestemmes av statsrådet med parlamentets godkjenning og har
virkning for 2 år. (Titre III). Lønnen oppfattes i teorien ikke
som vederlag for arbeidsytelser, men som et underhold som skal
gjøre det mulig for tjenestemannen å opprettholde en levestandard
som svarer til hans stilling. Den kan til enhver tid nedsettes med
virkning også for tidligere ansatte tjenestemenn. Retten til pen-
sjon (etterlønn) anskues på lignende mate, uaktet det avkreves
tjenestemennene et tilskudd på 6 %. For så vidt angår pensjonerte
tjenestemenn, er det omtvistet hvorvidt de ikke må erkjennes å ha
en beskyttet rett. Pensjonsretten kan under nærmere angitte vil-
kår forbrytes.
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Tjenesteforholdet kan opphøre bl. a. på følgende mater: 1) Søk-
nad om avskjed (Demission). Slik søknad, som må inngis skriftlig,
får ikke virkning før den er innvilget av ansettelsesmyndigheten og
først fra det tidspunkt denne bestemmer. Avgjørelse skal være
truffet innen en frist av en måned (art. 131). Nektelse av å inn-
vilge søknaden kan innbringes for commission a. p. Fratredelse
før tiden kan forfølges disiplinært. Inngivelse av massesøknader
om avskjed i hensikt å øve påtrykk, har i hvert fall tidligere vært
ansett for straffbar (Code pénal art. 126). 2) Avskjed ved opp-
nådd äldersgrense eller pensjonsalder (Mise å la retraite). I første
fall skal avskjed meddeles, i siste fall kan det skje og i så fall enten
etter søknad av tjenestemannen eller etter tiltak av administrasjo-
nen. 3) Avskjed av tjenstlige grunner (Licenciement) kan bl. a. med-
deles på grunn av uduelighet (insuffisance professionnelle); i dette,
tilfelle må fremgangsmåten ved behandlingen av disiplinærsaker
iakttas. Videre når en stilling blir nedlagt, men da under forutset-
ning av at avskjedigelsen er hjemlet ved særskilt lov som skal inne-
holde bestemmelser om varsel og erstatning (art. 134—135). 4)
Avskjed som disiplinærstraff (Revocation) (art. 61 g—h).

Forflytning (Mutation) kan foretas både av tjenstlige grunner
(art. 128—129) og som disiplinærstraff (art. 61 d).

Tjenestemennenes alminnelige plikter omfatter bl. a. plikt til å
ofre seg helt for tjenesten, en förpliktelse som har som korrelativ
et forbud mot ervervsmessig utøving av en hvilken som helst lønnet
privat virksomhet (art. 9). Videre kan nevnes plikt til å avholde
seg fra tiltak som kan gi anledning til konflikt med tjenesteinteres-
ser (Obligation de désintéressement, jfr. art. 8), taushetsplikt (art.
13) samt plikt til lydighet mot foresatte.

Med hensyn til tjenesteforseelser er fastsatt, at enhver feil som
begås av en tjenestemann under eller i anledning av utøvelsen av
hans tjeneste, kan være gjenstand for disiplinær forfølgning. Det er
adgang til å anvende følgende straffer: Advarsel, irettesettelse,
utslettelse av avansementslisten, forflytning, tap av lønnstillegg,
degradasjon samt avskjed med eller uten pensjon (art. 61). Suspen-
sjon forekommer ikke som disiplinærstraff, men kan settes i verk
av tjenstlige grunner når det dreier seg om mere alvorlige over-
tredelser (art 80).

Tjenestemennenes rett til å danne fagforeninger, som tidligere
har vært sterkt omtvistet, er nå uttrykkelig anerkjent (art. 6 første
ledd, jfr. også preambelen til forfatningen av 27. oktober 1946).
Noen innskrenkning i organisasjonsfriheten betegner det selvsagt
ikke at foreningens vedtekter og en liste over styremedlemmene
innen en nærmere angitt frist skal innsendes til vedkommende
myndighet (art. 6 annet ledd).

Tjenestemannsstreik. Før 1946 var det oppfatningen at streik
av tjenestemenn var rettsstridig, om enn neppe straffbar. Den utgjor-
de en tjenesteforseelse og kunne straffes disiplinært med avskjed uten
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at det ansåes nødvendig å iaktta regiene om fremgangsmåten i disipli-
nærsaker. Tjenestemannsloven av 1946 uttaler seg ikke om spørs-
målet, men dette har vært søkt løst i praksis med utgångspunkt i
forfatningens bestemmelse om at «le droit de greve s'exerce dans le
cadre des lois qui le réglementent». Da alminnelige lovregler om
streikeretten hittil ikke er utferdiget, er man kommet til at det inn-
til videre må tilligge regjeringen, under kontroll av domstolene,
å fastsette de begrensninger i streikeretten som er nødvendig for
å hindre at den misbrukes til skade for almene interesser. Det frem-
går herav at en tjenestemannsstreik i prinsippet anses tillatt, og
bare blir en tjenesteforseelse dersom det på forhånd er nedlagt for-
bud mot den innenfor rammen av den kompetanse som for så vidt
tilkommer myndighetene. Overtredelse av et lovlig nedlagt forbud
må forfølges disiplinært etter de vanlige regler.

Når det gjelder politiet er streikeaksjoner ved særskilt bestem-
melse forbudt, dvs. gjort til en tjenesteforseelse (lov 28. september
1948 art. 2 annet ledd).

Det er anerkjent at regjeringen kan gjøre bruk av rekvisisjons-
rett (lov 11. juli 1938) for å hindre streiker som truer samfunns-
viktige interesser, og denne adgang har ved flere anledninger vært
benyttet for å bry te streiker av offentlige tjenestemenn.

2. Storbritannia.
[Litt.: Leonard D. White: The Civil Service in the Modern State

(1930) s. 1—70; E. G. S. Wade & G. Godfrey Phillips: Constitutional
Law (4. utg. 1950) s. 164—168; Sir W. Ivor Jennings: Cabinet Govern-
ment (2. utg. 1951) s. 132—137; S. E. Finer: A Primer of Public Admi-
nistration s. 109—125; T. A. Critchley: The Civil Service Today (1951);
Dorothy Johnstone: Developments in the British Civil Service 1945—51
(Public Administration, Vol. XXX (1952); A. J. T. Day: The Principles
of Whitleyism (Public Administration, Vol. XXVI (1948)); Sir Alexander
W. Lawrence: Offentlig kontrol med engelsk administration (Nord.
Adm. Tidsskr. 1926 s. 208—218); Sigurd Lorentzen: Om statstjeneste-
menn og personalpolitikk i England (Nord. Adm. Tidsskr. 1951 s. 229—
237); A Handbook for the New Civil Servant (H. M. Treasury, 5. utg.
1952); Staff Relations in the Civil Service (H. M. Treasury, 1949, rev.
1952).]

I Storbritannia omfatter den egentlige statstjeneste (The Civil
Service) etter vanlig oppfatning alle tjenestemenn og arbeidere som
er ansatt i statens tjeneste og lønnes ved bevilgning på statsbud-
sjettet; utenfor faller militære tjenestemenn samt innehavere av
politiske embeter og dommerembeter. Statsarbeiderne (industrial
employees) inntar i forskjellige henseender en særstilling, bl. a.
når det gjelder adgangen til å delta i politisk virksomhet samt med
hensyn til regiene om forhandling og voldgift. Noen samlet lovord-
ning for statstjenesten i form av en alminnelig tjenestemannslov
finnes ikke; med unntakelse av enkelte spesielle forhold, særlig
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tjenestemennenes pensjonsrettigheter, deres taushetsplikt, forbudet
mot «corrupt practices», regiene om deltakelse i politisk virksom-
het samt prinsippet om likestilling mellom kjønnene, er statstje-
nestemennenes rettsstilling overhodet ikke regulert ved lov. Stats-
tjenestens organisasjon og virksomhet har vært ansett for et anlig-
gende som i første rekke hører under eksekutivmakten, og i sam-
svar med dette er den ordning som gjelder i dag i hovedsaken grunn-
lagt og videre utviklet ved forskj ellige Orders in Council samt ved
sirkulærer m. v. fra Finansdepartementet (Treasury) som på dette
felt spiller en dominerende rolle. Ingen økning av personalet, ytelse
av lønnstillegg, forandring av lønnsklassifiseringen eller alminnelig
endring av arbeidsvilkårene kan gjennomføres uten Finansdeparte-
mentets godkjenning. Departementet inntar videre en fremtredende
stilling som det offentliges representant i forbindelse med forhand-
linger og voldgift som angår tjenestemennene, og øver ved direk-
tiver o. lign. en avgjørende innflytelse når det gjelder forhold av
alminnelig interesse for statstjenesten. I overensstemmelse med
dette blir Finansdepartementets permanente sjef betegnet som
«Head of the Civil Service».

Etter lenge å ha vært beryktet for korrupsjon og uduelighet, er
den britiske statstjeneste ved et planmessig reformarbeid som ble
innledet i 1850-årene (The Trevelyan-Northcote Report, 1853) etter
hvert hevet opp på et meget høyt nivå og har dannet mønster for
ordningen i andre land, bl. a. i USA. Den radikale endring som har
funnet sted i denne henseende, må i vesentlig grad tilskrives inn-
føringen av en nyordning med hensyn til rekrutteringen av stats-
tjenesten. Denne er nå solid forankret i et festnet system med
bestemte regler om eksamener og prøver som vilkår for adgang til
ansett else i statens tjeneste, dvs. i den egentlige administrasjon
med dens fire tradisjonelle avdelinger (Administrative grade, exe-
cutive grade, clerical grade, writing assistants o. lign.). Eksamens-
ordningen foreståes av en særskilt institusjon, the Civil Service
Commission, som inntar en meget uavhengig stilling, bortsett fra
at alminnelige bestemmelser som utferdiges av kommisjonen, må
godkjennes av Finansdepartementet. Ved en Order in Council av
1920 er det, med forbehold for visse unntak, fastsatt at «the qualifi-
cations of all persons proposed to be appointed, whether perma-
nently or temporarily, to any situation or employment in any of
his Majesty's Civil Establishments shall, before they are appointed,
be approved by the Commissioners, and no person shall be so appoin-
ted until a certificate of his qualification has been issued by the
Commissioners». Unntak gjelder bl. a. for visse toppstillinger som
besettes direkte av regjeringen, i alminnelighet ved befordring.
Kommisjonen har i den tid den har vært i virksomhet opparbeidet
seg en grunnfestet posisjon, og dens enkeltavgjørelser blir aldri
anfektet.

Tilstedeværelsen av de alminnelige vilkår for å kunne ansettes



RETTSFORHOLDET MELLOM STATEN OG DENS TJENESTEMENN 45

i statens tjeneste, således en viss alder (forskjellig for de forskjel-
lige grader), tilfredsstillende helbred, godt moralsk forhold (cha-
racter) og britisk statsborgerrett, kontrolleres av kommisjonen.
Etter bestått prøve og ansettelse må alle tjenestemenn som tar sikte
på faste stillinger, gjennomgå en prøvetid av fra ett til to år, alt
etter graden. Viser de seg i dette tidsrom uskikket enten for ved-
kommende tjeneste eller for statstjenesten i det hele tatt, vil de bli
overflyttet til andre stillinger eller avskjediget fra tjenesten. Selv
om en tjenestemann er blitt fast knyttet til tjenesten og har opp-
nådd en stilling som berettiger ham til pensjon (pensionable post),
nyter han rettslig sett ingen beskyttelse mot avskjedigelse. Han
innehar sin stilling «at the pleasure of the Crown» og kan uten
varsel fjernes fra tjenesten når som helst og av hvilken som helst
grunn, selvsagt uten at det er anledning til å påkalle domstolenes
bistand. I virkeligheten ligger situasjonen imidlertid nokså anner-
ledes an, og de britiske statstjenestemenn innehar neppe i praksis
noen vesentlig mindre betrygget stilling enn vanlig i andre vest-
europeiske land. En tjenestemann i pensjonsberettiget stilling risi-
kerer ikke å bli avskjediget uten pensjon uten i anledning av alvor-
lige tjenesteforgåelser. Og det gjelder for dette tilfelle regler om
behandlingsmåten og om en begrenset administrativ overprøvelse
som tar sikte på å sikre en mest mulig objektiv og rettferdig avgjø-
relse. En tjenestemann kan søke avskjed med en nærmere angitt
lønn (allowance) før han når pensjonsalderen, hvis han er arbeids-
udyktig som følge av dårlig helbred, eller hvis hans stilling blir
nedlagt. Han kan på samme mate avskjediges på det grunnlag at
han er udyktig til å utføre sin tjeneste, men i så fall skal en beret-
ning legges frem for Parlamentet. For å gi administrasjonen lettere
adgang til å kvitte seg med mindre brukbare elementer ble det i
1949 ved en forandring i pensjonsloven åpnet adgang til å avskje-
dige en tjenestemann med full pensjon ved det fylte 50. år (mens
den vanlige pensjonsalder ellers er 60 år). Samtidig fikk tjeneste-
mennene adgang til selv å søke avskjed ved den nevnte alder, slik
at de likevel skulle få full pensjon når de oppnådde pensjonsalderen.
Pensjon ytes av statsmidler uten tilskudd fra tjenestemennene, og
pensjonskrav har ikke karakter av rettigheter i den forstand at de
kan gjøres gjeldende ved søksmål for domstolene. Offentlig stilling
og pensjonsrett tapes ved dom på frihetsstraff i over 1 år for en
grovere förbrytelse (felony), dog slik at pensjon likevel kan tilstås
helt eller delvis (Criminal Justice Act, 1948 s. 70 (2)). Enke- og
barnepensjoner er sikret ved en innskuddsordning som er obliga-
torisk for gifte, mannlige tjenestemenn.

Med hensyn til befordring er regelen at de høyeste stillinger —
permanente sjefer for departementer, deres stedfortredere, sjefene
for de administrative avdelinger (Principal Establishment Officers)
m. fl. — besettes av statsministeren etter tilråding fra den perma-
nente sjef for Finansdepartementet. Ellers blir spørsmål om for-
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fremmelse i alminnelighet avgjort etter innstilling fra departemen-
tale råd, bestående av 3—4 overordnede tjenestemenn, på grunnlag
av individuelle personalrapporter (qualification reports). Disse rap-
porter blir satt opp hvert år av vedkommende foresatte for så vidt
angår tjenestemenn under en bestemt lønnsgrense, f. t. visstnok
700 £. Den som føler seg förbigått, har adgang til å bringe saken
inn for høyere administrativ instans.

Med hensyn til forflytning gjelder at de fleste faste tjenestemenn,
og da særlig de yngre aldersklasser, i prinsippet plikter å gjøre
tjeneste hvor som helst i Storbritannia, eller om nødvendig, i de
oversjøiske besittelser.

Noe utviklet og ensartet system med hensyn til disiplinærfor-
følgning svarende til det som er alminnelig i kontinentale land, fore-
kommer ikke. Disiplin håndheves ved avskjed eller trusel om av-
skjed, undertiden ved degradasjon, avkortning i lønn eller tilbake-
holdelse av «alderstillegg» (increment). Spesielle disiplinærregle-
menter er bare fastsatt for enkelte etater. Gjennom de forskjellige
organer, der tjenestemennene medvirker, er det imidlertid i de senere
år etablert forskjellige garantier mot vilkårlig behandling. Således
har det festnet seg forholdsvis faste regler for behandlingsmåten,
bl. a. krav om at en «written statement» skal tilkjennegis tjeneste-
mannen, og at denne skal ha anledning til å fremstille sin sak skrift-
lig eller muntlig.

Den faste statstjeneste velges i Storbritannia som en livsgjer-
ning av de menn og kvinner som, i alminnelighet i en forholdsvis
meget ung alder, søker opptakelse i tjenesten. For å gjøre tjenesten
tiltrekkende og motvirke avgång er det etablert* et lønnssystem
med årlige tillegg og ferie som øker med tjenestetiden. I samme
retning virker det forhold at pens jonen er gradert etter tjeneste-
tiden og i alminnelighet tapes ved fratredelse før oppnådd alders-
grense. Hvis en tjenestemann selv søker avskjed, vil avbrytelsen
av tjenesteforholdet normalt «be for good and all». Under enhver
omstendighet må han, dersom han unntaksvis måtte bli gjeninntatt
i tjenesten, begynne å opptjene pensjonsrettigheter fra nytt av.

Organisasjonsretten for statens tjenestemenn har vært aner-
kjent siden omkring århundreskiftet, og statstjenesten hører for
tiden til de best organiserte yrker i Storbritannia. I anledning av
enkelte tjenestemannsforeningers holdning under generalstreiken i
1926, ble det ved en lovendring av 1927 (Trade Disputes and
Trade Unions Act, 1927, sect. 5) innført forbud mot tilslutning til
andre enn «godkjente fagforeninger» (approved associations). Vil-
kår for godkjenning var at medlemskapet var begrenset til stats-
tjenestemenn, at foreningen ikke var tilsluttet noen fagforening
eller sammenslutning av fagforeninger som også omfattet utenfor-
stående, at foreningen ikke hadde politisk formål og at den ikke
var tilknyttet noe politisk parti. Etterat denne lovbestemmelse ble
opphevet i 1946, gjelder det imidlertid ikke lenger noen alminnelige
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innskrenkninger i tjenestemennenes organisasjonsfrihet. Heller
ikke foreligger det noen rettslig hindring for at tjenestemenn går
til streik, men som følge av den hermed forbundne risiko for den
enkelte tjenestemann synes man ikke, i hvert fall utenfor de laveste
stillinger, å regne med muligheten av tjenestemannsstreik som noen
særlig nærliggende fare. Streik av statstjenestemenn betraktes
som en disiplinærforseelse og forutsettes behandlet deretter. I for-
bindelse med behandlingen av den forannevnte lovendring av 1946
uttalte således Attorney-General:

«The 1927 Act did not forbid civil servants to strike, and nothing
that we propose to do now will make it any more legal than it is
to-day for civil servants to take strike action . . . . I take the oppor-
tunity of making it quite clear that this Government, like any
Government as an employer would feel itself perfectly free to take
any disciplinary action that any strike situation that might develop
demanded».

Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår foregår dels direkte
med representanter for tjenestemannsorganisasjonene, dels gjennom
de såkalte Whitley Councils, jfr. nedenfor. En godkjent tjeneste-
mannsforening (recognized association) har forhandlingsrett og
pliktes konsultert om spørsmål som angår vedkommende tjeneste-
mannsgruppe; den har rett til å være part i overenskomster og ad-
gang til å forlange voldgift. For så vidt angår de mere omfattende
foreninger gis godkjenning av Finansdepartementet, ellers av ved-
kommende departement. Ved avgjørelsen av spørsmålet om god-
kjenning, legges det utelukkende vekt på foreningens tallmessige
styrke. Godkjenningen kan tilbakekalles hvis medlemstallet synker
og gjøres undertiden tidsbegrenset. Det er ikke noen direkte sam-
menheng mellom godkjenning og medlemskap i Whitley Council, og
det forholder seg ikke så at disse siste har avløst den direkte for-
handling.

Opprinnelig særegne for Storbritannia, men senere etterlignet i
andre land, er de forhandlings- og samarbeidsorganer, sammensatt
av representanter henholdsvis for ledelsen (Official Side) og per-
sonalet (Staff Side), som har vært i virksomhet siden 1919 under
navn av Whitley Councils. Av disse råd er det et omfattende Natio-
nal Council og ca. 80 Departemental Councils, de siste for en eller
flere spesielle tjenestegrener. Funksjonærenes representanter ut-
pekes av en rekke nærmere angitte godkjente tjenestemannsorgani-
sasjoner etter overenskomst dem imellom, — «Staff Side» supplerer
for så vidt seg selv. De kan bestå så vel av aktive tjenestemenn som
av organisasjonsfunksjonærer. De offisielle representanter er høyere
tjenestemenn, utpekt av Finansdepartementet, og forsetet i rådet
føres av en av disse. Rådenes oppgave er ikke utelukkende eller
fortrinnsvis å tjenstgjøre som forhandlingsorganer i lønnstvister.
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De besk j ef tiger seg med de mest forsk jellige spørsmål vedkom-
mende tjenesten, således forfremmelse, disiplin, arbeidsvilkår, kon-
tororganisasjon m. v. Arbeidsfordelingen er slik at det nasjonale
råd behandler saker av alminnelig eller prinsipiell interesse, mens
de departementale råd tar seg av oppgaver innenfor den enkelte
tjenestegren. For øvrig foregår virksomheten f. t. hovedsakelig
gjennom komitéer uten at selve rådet trer sammen. Avgjørelsene,
som forutsetter enstemmighet, er ikke formelt bindende for regje-
ringen, men blir i praksis lagt til grunn. Saker som ikke finner sin
løsning ved forhandlinger, kan i en viss utstrekning innbringes
<'for voldgift.

Inntil 1936 var det den alminnelige voldgiftsrett (Industrial
Court) som fungerte som voldgiftsinstans, men i det nevnte år ble
det opprettet en særskilt voldgiftsdomstol for statstjenesten (Civil
Service Arbitration Tribunal), organisert etter lignende retnings-
linjer. Voldgift kan forlanges av hver av partene med mindre saken
angår tjenestemenn hvis lønn overstiger et visst maksimum f. t.
£ 1450, i hvilket tilfelle begge parter må gi sitt samtykke. De for-
hold som kan være gjenstand for voldgift, er i den tilgrunnliggende
overenskomst av 1925 definert som «claims affecting the emolu-
ments, weekly hours of work and leave». Regjeringen har forbeholdt
seg rett til å avslå voldgift «on grounds of policy», men har for
øvrig forpliktet seg til å godta de trufne avgjørelser med reservasjon
for Parlamentets «overriding authority». (Ellers er forholdet det
at Parlamentet i praksis bare i meget begrenset utstrekning får
befatning med lønnsspørsmål). Regjeringen har hittil bare i et
enkelt tilfelle — som angikk spørsmålet om like lønn for mann og
kvinne — avvist krav om voldgift under henvisning til policy-grun-
ner. Det angis at «there is no doubt that access to an independent
arbitration tribunal is one of the most cherished rights of Staff
Sides and of staff associations» (Staff Relations in the Civil Ser-
vice s. 18).

Statsarbeidere er i hovedsaken undergitt de vanlige regler om
tvister i arbeidsforhold, likesom de i alminnelighet tilhører fagfore-
ninger som ikke er begrenset til å omfatte statstjenestemenn. Også
her har man systemet med godkjenning og forhandlinger gjennom
Whitley Councils (som opprinnelig jo ikke fortrinnsvis tok sikte på
statstjenesten), men de sistnevnte er på dette område organisert
annerledes enn innenfor den egentlige statstjeneste. Tvister som
ikke løses ved forhandling, kan innbringes for den ordinære vold-
giftsdomstol, jfr. Industrial Courts Act, 1919. Men det dreier seg
her om frivillig voldgift, dvs. et krav kan ikke bringes inn for Indu-
strial Court uten samtykke av begge parter.
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3. Amerikas forente stater.

[Litt.: Edward S. Corwin: The Constitution (10. utg. 1948) s. 106—
110; Leonard D. White: The Civil Service in the Modem State (1930)
s. 177—212; D.s.: Introduction to the Study of Public Administration
(Rev. ed. 1939) s. 277—461; Jørgen Elkjær Larsen: Om amerikansk
Administration (Nord. Adm. Tidsskr. 1948 s. 161—176); Alice Brun:
Amerikansk Personaleadministration (Nord. Adm. Tidsskr. 1951 s. 129
—152); Kurt Braun: The Right to Organize and its Limits (1950) s.
89—117; Basic Acts, Rules and Regulations Governing Employment in
the Federal Competitive Civil Service, Pamphlet 2, February 1953.]

Ifølge forbundsforfatningen av 1787 er retten til å ansette for-
bundstjenestemenn (officers of the United States) i prinsippet til-
lagt Presidenten med Senatets samtykke. Kongressen kan imidler-
tid ved lov fastsette at adgangen til å ansette de underordnede
tjenestemenn som finnes passende, skal tilkomme Presidenten alene,
en domstol eller sjefen for et departement (art II, sect. 2). Den
gjengitte bestemmelse omfatter alle offentlige tjenestemenn som i
sivil egenskap virker i forbundets tjeneste og ikke utpekes gjennom
valg, uansett om de er knyttet til den lovgivende, den utøvende eller
den dømmende makt. Om den snevrere gruppe innenfor disse som
utgjøres av de sivile administrative tjenestemenn i såkalte «classi-
fied positions», brukes gjerne, som i Storbritannia, betegnelsen
«Civil Service». Det er bare denne kategori av statsansatte som
er undergitt tjenestemannsregler i vanlig forstand, og fremstillingen
i det følgende skal derfor innskrenkes til dem.

Det finnes i USA ingen alminnelig lov som gir en uttømmende
regulering av de federale tjenestemenns rettsforhold. Dette skyldes
antagelig delvis konstitusjonelle grunner, men tør også ha sammen-
heng med visse spesielle amerikanske foreteelser, bl. a. en særlig
utpreget uvilje mot byråkrati. Den historiske utvikling har imidlertid
ført til at lovgivningsmakten ved forskjellige anledninger har fun-
net det nødvendig å gripe ganske avgjørende inn på dette område.
Hovedlinjene i den ordning som gjelder i dag er trukket opp av
Kongressen, om enn den nærmere utformning og utbygging er fore-
tat t av eksekutivmakten.

Det store problem for amerikansk statstjeneste i det siste hun-
dreår har vært awiklingen av det beryktede «spoils system» som
ble innledet under president Andrew Jackson (1829—1837). Den
politiske bestemte periodiske utskiftning i statsadministrasjonen
som systemet innebar, viste seg i det lange løp fullstendig ødeleg-
gende. Korrupsjon og annen uredelighet fikk fritt spill samtidig
som vilkårene for kontinuitet, erfaring og dyktighet innenfor stats-
tjenesten var de slettest mulige. Etter flere forgjeves tilløp, ble
grunnlaget for en nyordning omsider lagt ved The Civil Service Act,
1883, den såkalte Pendleton Act, som har fått bestemmende inn-
flytelse for den senere utvikling. Loven består i hovedsaken ufor-
andret, men er i viktige henseender supplert ved nyere lovgivning,
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bl. a. en rekke klassifiseringslover (Classification Act, 1923, 1926 og
1949), erstatnings- og pensjonslover. Spesielle forhold er behandlet
i The Hatch Act, 1939 (forbud mot politisk virksomhet) og The
Taft-Hartley Act, 1947 (streikeforbud). For øvrig må en vesentlig
del av tjenestemannsretten søkes i administrative forskrifter, utfer-
diget henholdsvis av Presidenten, vedkommende statsråd eller den
nedenfor omhandlede kommisjon for statstjenesten.

Loven av 1883 innførte det såkalte «merit system» ved å knytte
adgangen til statstjenesten til eksamener og åpen konkurranse. Det
ble opprettet en egen institusjon «The Civil Service Commission»,,
hvis hovedoppgave skulle være å forestå eksamensvesenet, men som
etter hvert er tillagt også en rekke andre viktige oppgaver på
tjenestemannsforvaltningens område. Den inntar i dag en sentral
og overordentlig betydningsfull stilling og er vokset opp til en om-
fattende administrasjonsgren med tusener av funksjonærer og med
filialer og underkontorer over hele Unionen. Kommisjonens
sammensetning er fastsatt slik at den skal bestå av 3 med-
lemmer, av hvilke ikke mere enn 2 må tilhøre samme poli-
tiske parti. Medlemmene oppnevnes av Presidenten med Senatets
samtykke; formannen utpekes av Presidenten. Av de viktigste
funksjoner som f. t. utøves av kommisjonen kan nevnes: Å avholde
og gi regler om eksamener med sikte på ansettelse,' forfremmelse
og forflytning; å fremskaffe søknader fra de best skikkede perso-
ner; å administrere klassifiseringslovene; å fastsette generelle reg-
ler om «rating», dvs. den regelmessige karaktergivning for de
enkelte tjenestemenn; å føre register over tjenestemenn og deres
arbeid; å administrere pensjonsloven. For øvrig har kommisjonen
til oppgave å føre tilsyn med og lede personaladministrasjonen i
sin alminnelighet, herunder å avgi forslag til reformer.

Ordningen med hensyn til besettelse av klassifiserte stillinger
er den, at det ved enhver ledighet i alminnelighet skal skje hen-
vendelse til kommisjonen. På grunnlag av oppsatte prioritetslister
over kandidater med bestått eksamen, foreslår deretter kommis jo-
nen de 3 beste søkere til en stilling av angjeldende art. Administra-
sjonen er bundet til å velge en av disse, dog ikke nødvendigvis den
som er innstilt som nr. 1. (For å oppnå større elastisitet ved besettelse
av høyere stillinger er det foreslått at antallet av valgbare skal økes
til 5, jfr. 69th Annual Report, U.S. Civil Service Commission s. 3). En
lignende fremgangsmåte følges i alminnelighet også når det dreier
seg om avansement. Da den del av forbundstjenesten som er bragt
inn under Meritsystemet, etter hvert er kommet opp i over 90 %
av samtlige stillinger, avgir ordningen en vesentlig garanti for en
objektiv og saklig rekruttering av statstjenesten under overveiende
hensyn til «merit og fitness». Det er nok så at et ikke ubetydelig
antall stillinger fremdeles er holdt utenfor, — særlig overordnede
stillinger hvis innehavere er tillagt mere eller mindre utpregede
«policy-making» oppgaver. Men dette er i en viss utstrekning
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naturlig og nødvendig og har paralleller i alle land som hylder lig-
nende prinsipper vedkommende adgangen til statstjenesten. For
så vidt er det i UßA antagelig bare omfanget og tilfeldigheten av
de gjorte unntak som kan gi rimelig grunn til kritikk. Presidenten
er for øvrig ved lov av 26. november 1940, med visse begrensninger
gitt alminnelig fullmakt til å overføre stillinger til den klassifiserte
Civil Service, dog med et generelt unntak for stillinger der ansettelse
skal sk je «with the advice and consent of the Senate».

Meritsystemet har i tidens løp vunnet betydelig utbredelse også
utenfor forbundsadministrasjonen. Det råder nå grunnen i ca. 20
av enkeltstatene, de fleste av de største byer og i enkelte av de
tettest befolkede grevskaper. I småbyene og i landdistriktene som
helhet er derimot stadig den tidligere ordning fremherskende.

De älminnelige vilkår for ansettelse i statens tjeneste, bl. a.
amerikansk borgerrett, hederlig vandel, lojalitet mot Regjeringen
osv., kontrolleres av the Civil Service Commission, eller eventuelt
av ansettelsesmyndigheten.

Med hensyn til de amerikanske statstjenestemenns älminnelige
status gjelder generelt at denne er temmelig forskjellig fra det som
er vanlig i Europa. Det anføres herom av Kurt Braun (1. c. s. 92
—93):

«Det har vært en tydelig tendens til å gi dem en høy grad av
sikkerhet i deres stilling og til å innrømme dem noenlunde lignende
arbeidsvilkår som europeiske statstjenestemenn. Men allikevel kan
bare meget få av dem betraktes som tjenestemenn i den betydning
hvori dette uttrykk brukes i europeiske land. De fleste amerikanere
som arbeider i statens tjeneste, nyter — uansett hvilke funksjoner
de utøver — ikke de viktige privilegier som størsteparten av de
europeiske statstjenestemenn . . . . i alminnelighet er tilstått. De
kan f. eks. fjernes fra sine stillinger av andre grunner enn i anled-
ning av tjenesteforseelser, og domstolene yter forholdsvis liten be-
skyttelse. Heller ikke har den stat de tjener, knesatt som prinsipp
en förpliktelse til å sørge for deres underhold så lenge de lever.
I motsetning til europeiske pensjonsordninger etablerer The Civil
Service Retirement Act og lignende lover en tvungen forsikring
som den eventuelle begunstigede må yte tilskudd til. Et overvel-
dende flertall av amerikanere i offentlig tjeneste er snarere hva
man vanligvis betrakter som statsansatte (public employees) enn
statstjenestemenn (civil servants), og det finnes funksjonærer i
privat virksomhet som nyter samme eller endog en høyere grad av
sosial sikkerhet.»

Denne älminnelige karakteristikk er visstnok i hovedsaken riktig,
skjønt den nyeste lovgivning på området nok kan gi anledning til
visse reservasjoner. Skillet mellom statstjenesten og privat ervervs-
virksomhet synes betydelig mindre, og overgangen av arbeidstakere
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fra den ene til den andre er langt lettere og hyppigere enn tilfellet
er i nord- og vesteuropeiske land. Den primære årsak til dette er
imidlertid trolig ikke så meget en utilfredsstillende lovgivningsmes-
sig status som spesielle amerikanske forhold og samfunnsvaner.
Statstjenesten nyter ikke godt av samme prestisje som i de fleste
europeiske land, og tilknytningen til tjenesten er åtskillig løsere,
så vel faktisk som rettslig. Avskjedigelse kan således til vanlig
foregå med en måneds varsel når stillinger nedlegges, f. eks. på
grunn av manglende bevilgning, hvilket angis å være et langt mere
alminnelig forekommende forhold enn annensteds; således ble under
depresjonsårene 1930—1935 tusenvis av forbundstjenest ernenn uten
videre satt på bar bakke. At enhver ansettelse skal skje på prøve
og først etter en prøvetid av ett år går over til å bli fast, kan
derimot ikke betegnes som noe usedvanlig sammenlignet med ord-
ningen i andre land. Nærmere lovregler om disiplinærforfølgning
finnes ikke, bortsett fra visse enkeltstående forhold, og ledelsen
står i hovedsaken fritt når det gjelder avskjedigelse på grunn av
uduelighet eller krenkelse av tjenesteforskrifter. Visse begrensnin-
ger kan imidlertid utledes av lovgivningen. Således fastsetter lov
24. august 1912 at ingen som er ansatt i klassifisert statstjeneste
skal kunne fjernes uten av hensyn til tjenestens tarv og av grunner
som skal meddeles skriftlig. Den som søkes fjernet skal få gjenpart
av de klager som fremføres mot ham, og skal innrømmes en rimelig
frist til å imøtegå dem skriftlig. Gjenpart av dokumentene i slike
saker og i saker om degradasjon og lønnsavkortning, skal på an-
modning sendes the Civil Service Commission. Denne har oppstillet
regler om at samme forgåeiser skal belegges med samme straff
og har begrenset adgangen til å anvende suspensjon til et maksimum
av 90 dager. Kommisjonen er imidlertid bare gitt myndighet til å
foreta etterforskning når det påstås at den lovlig foreskrevne frem-
gangsmåte ikke har vært fulgt, eller at det har vært utøvet politisk
diskriminasjon eller diskriminasjon på grunn av «marital status».
Hvorvidt det har vært gyldig grunn til avskjedigelse, er således
faktisk overlatt til ansettelsesmyndighetens diskresjonære skjønn.
Det har, spesielt fra tjenestemannsorganisasjonenes side vært arbei-
det for å få en uavhengig appellinstans i tjenestemannssaker, men
disse bestrebelser har så vidt vites hittil ikke ført til noe resultat.
Derimot utøver the Civil Service Commission en ganske omfattende
virksomhet som klageinstans.

Loven av 1912 har indirekte anerkjent organisasjonsretten (innen-
for postetaten) for så vidt som den med visse begrensninger forbyr
at medlemskap i fagforeninger blir anført som grunnlag for av-
skjedigelse eller andre disiplinære tiltak. At det likeledes består
rettsmidler mot slike forføyninger når de må antas diktert av poli-
tiske eller religiøse motiver, er fastslått i praksis. På den annen
side følger det av The Hatch Act og av Taft-Hartley-loven at visse
overtredelser skal medføre suspensjon eller avskjedigelse, i sist-
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nevnte tilfelle endog med tap av retten til å oppnå ny ansettelse
i offentlig tjeneste. At «subversive activities» eller deltagelse i
foreninger som driver slik virksomhet — foruten straff etter den
federale straffelov — vil medføre samme konsekvenser, er et kapitel
for seg.

Organisasjonsfriheten er således anerkjent i prinsippet, herunder
også adgangen til tilslutning (affiliation) til de alminnelige arbeids-
organisasjoner, men den er likevel, som det delvis fremgår av foran-
stående, undergitt visse begrensninger. Tjenestemannsstreik er posi-
tivt forbudt og det gjelder likeledes forbud mot tilslutning til uten-
forstående organisasjoner som kan pålegge tjenestemennene plikt
til å delta i streik mot staten. Organisasjonsprosenten er forholdsvis
lav. Forhandlingsvett for organisasjonene i de former som kjennes
i flere andre land, foreligger ikke. Statens tjenestemenn går ikke
inn under den ordinære arbeidslovgivning (Labor Management Rela-
tions Act). Den — visstnok ikke ubetydelige — innflytelse som
tjenestemannsorganisasjonene har kunnet utøve overfor statsmyn-
dighetene, har vesentlig tatt form av den såkalte «lobbying».

Tjenestemennenes lønninger er som alminnelig regel fastsatt ved
lov, dog i en spesiell elastisk form, slik at det innenfor de enkelte
lønnstrinn er åpnet rom for dlderstillegg etter administrasjonens
skjønn. Tilleggene erverves nemlig ikke automatisk, men først etter
en vurdering av den karaktergivning (rating) som er ment å skulle
avspeile vedkommende tjenestemanns kvalifikasjoner og forhold for
øvrig. Systemet betegner for så vidt en fordeling av den lønns-
ansettende myndighet mellom Kongressen og eksekutivmakten.
(Noen beskyttelse mot lønnsnedslag har tjenestemennene ikke, og
de er innenfor visse grenser undergitt plikt til å finne seg i for-
flytning) .

Aldersgrensen er som hovedregel 70 år, men en tjenestemann
har etter 30 eller 15 års tjeneste adgang til å ta avskjed med pensjon
hendholdsvis når han har fylt 60 eller 52 år; avskjed med pensjon
meddeles likeledes av helsegrunner. Tjenestemennenes tilskudd til
pensjonskassen andrar f. t. til 6 % av lønnen. Ufrivillig fratredelse
fra tjenesten medfører i alminnelighet ikke tap av pensjonsretten,
eller eventuelt retten til å kreve tilbakebetalt de erlagte innskudd.

If. Den tyske forbundsrepublikk.

[Litt.: Walter Jellinek: Verwaltungsrecht (2. utg. 1929) s 340—369;
Wolfgang Schmidt: Das neue Bundesbeamtengesetz («Die Demok.
Gemeinde», Hft. 7, 1953); Georg Anders: Bundesbeamtengesetz (1953);
Entwurf eines Bundesbeamtengesetz nebst Begründung, dat. 19. Nov.
3951, D. B. Dr. Nr. 28^6; Schriftlicher Bericht des Ausschusses für
Beamtenrecht, dat. 5. Mai 1953, D. B. Dr. Nr. 42^6.]

Den tyske «Bundesbeamtengesetz» av llf. juli 1953 omfatter,
som navnet angir, direkte bare tjenestemenn som er knyttet til den
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feiles forbundsadministrasjon. Det regnes imidlertid med at loven
indirekte vil få vesentlig betydning for den tilsvarende lovgivning
i de enkelte tyske land. Den tyske grunnlov av 23. mai 1949 art. 75
nr. 1 innrømmer forbundet rett til å utferdige «rammeforskrifter»,
bl. a. om rettsforholdet vedkommende personer i offentlig tjeneste
i de enkelte land. Slike forskrifter er hittil ikke utferdiget, men
under hensyn til formålet med den anførte grunnlovsbestemmelse
må det antas at forskriftene eventuelt vil gjengi hovedprinsippene
i forbundets tjenestemannslov. Grunnloven inneholder for øvrig
forskjellige bestemmelser som har vært tatt i betraktning ved ut-
arbeidelsen av loven. Dette gjelder særlig regiene under avsnitt II
(Der Bund und die Länder), art. 33. Her fastsettes bl. a.:

«(2) Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und
fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte.

(4) Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als ständige
Aufgabe in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu
übertragen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treuver-
hältnis stehen.

(5) Das Recht des öffentlichen Dienstes ist unter Berücksichtig-
ung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu
regelen.»

«
I samsvar med den tradisjonelle ordning av tjenestemannsretten

i Tyskland er den nye lov bare gitt anvendelse på en forholdsvis
begrenset krets av personer. Tjenestemannsforhold kan etter loven
bare etableres til varetagelse av offentligrettslige oppgaver (hoheits-
rechtlicher Aufgaben, § 4 nr. 1) eller oppgaver som av hensyn til
sikringen av staten eller det offentlige liv, ikke utelukkende kan
overlates statsansatte i privatrettslige arbeidsforhold (§4 nr. 2).
Den sistnevnte formulering er for øvrig ment å skulle undergis en
forholdsvis rommelig fortolkning, jfr. D. B. Dr. Nr. 4246 (Nach-
trag) s. 4. De høyere funksjonærer ved jernbaner, post og vannveier
faller inn under tjenestemannsgruppen.

Statsfunksjonærer med andre oppgaver enn nevnt foran (Ange-
stellten) så vel som statsarbeidere blir ikke berørt av de nye lov-
bestemmelser. For disse statsansatte har man siden Weimarrepu-
blikkens tid hatt den ordning at deres rettsforhold ikke er regulert
ved lov, men bestemt i tariffavtaler. Disse avtaler inneholder ikke
bare bestemmelser om lønn o. 1., men også alminnelige, tjenesteretts-
lige forskrifter. Med fastholden i prinsippet av den gjeldende ord-
ning hadde regjeringen foreslått at en rekke av de alminnelige
grunnsetninger i den nye tjenestemannslov også skulle få anven-
delse på arbeidere og «Angestellten» (D. B. Dr. Nr. 2846 s. 31),
dog ikke utk. § 57 som inneholder et streike forbud. Dette ble imid-
lertid forandret etter henstilling fra vedkommende fagorganisasjo-
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ner, slik at den endelig vedtatte lovtekst, bortsett fra visse over-
gangsbestemmelser, innskrenker seg til å henvise til en ordning
gjennom tariffavtaler (§ 191).

Grunnloven inneholder i avsnitt IX (Die Rechtsprechung) for-
skjellige bestemmelser om dommere. Disse oppfattes ikke av grunn-
loven som tjenestemenn i vanlig forstand, og det gis påbud om
utferdigelse av en egen forbundslov om forbundsdommernes retts-
stilling (art. 98 nr. 1). I påvente av denne er tjenestemannsloven
med visse begrensninger gitt tilsvarende anvendelse (§189).

Retten til å ansette tjenestemenn er i samsvar med grunnlovens
art. 60 nr. 1 og 3 tillagt forbundspresidenten for så vidt ikke annet
er fastsatt ved lov eller ansettelsesretten av ham er overdratt til
andre (§10). Før en ledig stilling blir besatt skal det sk je kunn-
gjøring, dog med unntak for visse høyere stillinger (§8) . Alminne-
lige vilkår for å kunne ansettes som tjenestemann er: Tysk stats-
borgerrett (eil. «Volkszugehörigkeit») i samsvar med grunnlovens
art. 116; sikkerhet for at vedkommende til enhver tid går inn for
den frie demokratiske samfunnsordning; den foreskrevne eller van-
lige forutdannelse eller eventuelt på annen mate ervervet nødvendig
kyndighet (§7) .

Loven oppstiller 3 hovedgrupper av tjenestemannsforhold, nem-
lig på livstid, på prøve og på oppsigelse (auf Widerruf) ( § 5 ) .
Videre skjelner den mellom forskjellige arter av tjeneste (enkle,
middels osv.), og fastsetter i tilslutning til dette varierende krav
til utdannelse, forberedende tjeneste og prøver (§§15 flg.). Prøve-
tiden skal avpasses etter behovene innenfor vedkommende tjeneste-
gren og vil i alminnelighet ligge mellom 3 og 5 år (§ 22); tjeneste-
menn som er ansatt på prøve, kan foruten av de ellers fastsatte
grunner (tjenesteforseelser m. v.) avskjediges med en nærmere an-
gitt varselsfrist når det viser seg at de ikke er skikket for stillingen
(§31). Loven oppstiller for øvrig et hovedskille mellom de såkalte
«Laufbahnbewerber» (§7 nr. 1, 3 a) og andre tjenestemenn.

Tjenestemennenes alminnelige plikter går bl. a. ut på förpliktelse
til fullt ut å ofre seg for sitt kall. Adgangen til lønnet bierverv
er som alminnelig regel avhengig av forutgående samtykke fra den
øverste tjenestemyndighet. Tjenestemannens forhold i og utenfor
tjenesten må svare til den tillit og aktelse som hans stilling krever.
Han har taushetsplikt, plikt til med visse begrensninger å adlyde
instruksjoner fra foresatte og han plikter videre uten særskilt
godtgjørelse å arbeide utover den normale arbeidstid når dette er
nødvendig av hensyn til tjenesten. Pliktforholdet understrekes ved
at tjenestemannen ved sin ed må bekrefte at han vil rette seg etter
grunnloven og gjeldende lov og at han samvittighetsfullt vil opp-
fylle sine embetsplikter. Det fremholdes i loven at han tjener hele
folket, ikke noe enkelt parti, og at han under sin embetsførsel må
ha det almene vel for øye. Driver en tjenestemann politisk virk-
somhet, må han vise måtehold og tilbakeholdenhet i den utstrekning
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som følger av'hans tjenesteplikter og av forholdet til fellesskapet
(§§52 flg.).

Tjenestemannen gjør seg skyldig i en tjeneste forseelse hvis han
forsettlig eller uaktsomt (schuldhaft) krenker de plikter som på-
hviler ham (§77 nr. 1). Pliktforholdet strekker seg endog utover
den aktive tjenestetid, idet også pensjonister og andre tidligere
tjenestemenn kan begå tjenesteforseelser, bl. a. ved å motarbeide
den demokratiske samfunnsordning, delta i virksomhet som tar
sikte på å undergrave forbundsrepublikkens beståen eller sikkerhet,
gjøre brudd på sin taushetsplikt osv. (§ 77 nr. 2).

Bestemmelser om disiplinærforfølgning som reaksjon mot tjene-
steforseelser er gitt ved «Bundesdisziplinarordnung» av 28. novem-
ber 1952. I denne er oppstilt en skala av disiplinærstraffer som
strekker seg fra advarsel og irettesettelse til avskjedigelse og ned-
settelse eller hel berøvelse av pensjon. (De sistnevnte straffer får
bare anvendelse overfor pensjonerte tjenestemenn, idet pensjonsrett
uten videre bortfaller dersom en aktiv tjenestemann blir avskjediget
disiplinært.) Ordningen er for øvrig den at de mildere reaksjons-
midler uten større formaliteter kan nyttes av den foresatte i tjene-
sten, mens derimot anvendelsen av strengere straffer sk jer etter
formelig rettergang for særskilte disiplinærdomstoler, «Bundesdis-
ziplinarkammern», med en «Bundesdisziplinarhof» som överinstans.
Domstolene er søkt gitt en mest mulig selvstendig stilling, og det
erklæres uttrykkelig at de er uavhengige og bare underkastet loven.
Medlemmene skal være forbundstjenestemenn, ansatt på livstid, og
formannen må fylle vilkårene for å være embetsdommer. Forslag til
bisittere kan bl.a. inngis av tjenestemennenes hovedorganisasjoner.

Tjenestemannslovens bestemmelser om tjenestemennenes rettig-
heter innledes med et avsnitt om «forsorg og beskyttelse». Det
heter her at arbeidsgiveren (Dienstherr) innenfor rammen av tje-
neste- og troskapsforholdet har å sørge for tjenestemannens og
hans families velferd, også for tiden etter at tjenesteforholdet er
opphørt (§79). Til gjennomføring av denne omsorgsplikt er det
i det følgende gitt inngående bestemmelser bl. a. om ferie og annen
tjenestefrihet, ytelser under sykdom og etter ulykke, pensjonsrett
for tjenestemannen selv og hans etterlatte enke og barn, lønn etter
dødsfall osv.

Ellers er tjenestemannens viktigste rettighet hans krav på lønn
hvis størrelse fastsattes i lønningsloven. Lønn, pensjon o. 1. så vel
som tjenestemennenes plasering i rekken av lønnsklasser, kan bare
forandres ved lov (§86 nr. 1). Like overfor lovgivningsmagten kan
tjenestemennene følgelig ikke påberope seg «velervervede rettig-
heter».

Tjenestemannens krav på å förbli i samme stilling er til en viss
grad tilgodesett, for så vidt som han i alminnelighet bare kan for-
flyttes mot sin vilje når tjenstlige grunner gjør det nødvendig og
bare til en likeverdig stilling med minst den samme topplønn. Blir
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stillingen nedlagt, slått sammen med en annen eller vesentlig for-
andret, er adgangen til forflytning noe videre (§26). For å til-
fredsstille forbigående behov kan en tjenestemann, med uforandret
lønn, for et begrenset tidsrom tilforordnes en annen tjeneste (§27).

Under henvisning til föreningsfriheten (grl. art. 9 nr. 1 og 3)
tilsikrer loven tjenestemennene rett til å slutte seg sammen i fag-
foreninger eller yrkesforbund. (I regjeringsforslaget var det her
inntatt en reservasjon om at dette bare gjaldt «innerhalb der sich
aus dem Beamten Verhältnis ergebenden Grenzen»). De kan gi ved-
kommende sammenslutning fullmakt til å representere dem for så
vidt ikke annet er bestemt ved lov. En tjenestemann må ikke skades
eller være g jenstand for tjenstlige forholdsregler i anledning av
virksomhet for sin fagforening (§91). Loven inneholder ikke sær-
skilte bestemmelser om tjenestemennenes streikerett. Det synes
imidlertid å fremgå av loven at streik mens tjenesteforholdet består,
er en tjenesteforseelse som kan være gjenstand for disiplinærfor-
følgning (§73). På den annen side kan en tjenestemanns fratreden
etter eget ønske ikke utskytes utover 3 måneder (§30 nr. 2).

Regjeringen hadde i utkastets § 57 foreslått et uttrykkelig
streikeforbud av følgende innhold (D. B. Dr. Nr. 2846): «Dienst-
verweigerung oder Arbeitsniederlegung, auch zum Zwecke der
Wahrung oder Förderung der Arbeitsbedingungen, sind unzulässig.»
Bestemmelsen ble imidlertid av parlamentsutvalget sløyfet som
overflødig. Som begrunnelse anførte utvalget (D. B. Dr. Nr. 4246
s. 8):

«Der Ausschuss hat die Vorschrift über die Unvereinbarkeit der
Dienstverweigerung oder der Arbeitsniederlegung mit den Beam-
tenpflichten gestrichen. Der Ausschuss wollte damit keineswegs
eine Änderung des bisherigen Rechtes herbeiführen. Er hielt im
Gegenteil die Unvereinbarkeit der Dienstverweigerung oder der
Arbeitsniederlegung mit den Pflichten eines deutschen Beamten für
rechtlich so klar gegeben und in den Rechtesvorstellungen der
Beamten wie der Staatsbürger so festgelegt, dass er die Aufnahme
einer neuen entsprechenden Vorschrift in das Bundesbeamtengesetz
nicht für notwendig hielt.»

Som organ for samvirket mellom ledelsen og tjenestemennene
er det ved loven opprettet et forbundspersonalutvalg (Bundesper-
sonalausschuss). Utvalget som er søkt sikret en uavhengig stilling,
består av 7 medlemmer, av hvilke 3 utpekes av hovedorganisasjonene
for vedkommende fagforeninger. Formannen er presidenten for
«Bundesrechnungshof», og 2 av de øvrige medlemmer er sjefene
for personalavdelingene henholdsvis i Innenriks- og Finansmini-
steriet. Utvalgets myndighet omfatter medvirkning ved utarbeidel-
sen av alminnelige forskrifter angående tjenestemannsforhold,
spørsmål om utdannelse og prøver, klager, dispensasjoner m. v.
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Det er forutsetningen at representasjpn for tjenestemennene i form
av egentlige tjenestemannsutvalg skal søkes istandbragt ved sær-
skilt lov.

Med hensyn til tjenesteforholdets opphør gjelder følgende: 1)
Avskjed (Entlassung). En tjenestemann kan når som helst kreve
å få avskjed. Søknaden, som må inngis skriftlig, skal innvilges til
det ansøkte tidspunkt, men fratredelsen kan utskytes inntil tjene-
stemannen har bragt sine embetsforretninger i behørig orden, dog
høyst i 3 måneder (§ 30). Tjenestemenn på prøve kan avskjediges
med en frist av fra 14 dager til 6 uker, bl. a. når de finnes uskikket
(§31). Oppsigelige tjenestemenn (Beamte auf Wiederruf) kan når
som helst avskjediges med tilsvarende frist som angitt ovenfor
(§ 32). Enhver tjenestemann skal avskjediges hvis han vegrer seg
ved å avlegge den foreskrevne tjenesteed (§ 28 nr. 1) og skal anses
for avskjediget bl. a. hvis han mister sin tyske borgerrett (§ 29
nr. 1). Avskjed medfører i de tilfelle som her er nevnt, i mangel
av motsatt bestemmelse, tap av rett til lønn og andre økonomiske
fordeler som følger med stillingen, herunder pensjon (§ 34). Det
samme er tilfelle ved: 2) Avskjed som følge av straffedom (Ver-
lust der Beamtenrechte) som inntrer ved dom på tukthus, fengsel
i ett år eller mere for en forsettlig forgåelse, fengsel for forsettlig
lands- eller høyforræderi eller som følge av en dom som frakjenner
tjenestemannen de borgerlige æresrettigheter eller adgangen til å
inneha offentlig tjeneste (§§ 48—51). Stillingen er tilsvarende ved:
3) avskjed som disiplinærstraff. En tjenestemann som er ansatt
på livstid, vil i alminnelighet bare kunne fjernes fra sin stilling av
de grunner som er nevnt under nr. 2 og 3. (Dog er det i grl. art. 132
nr. 1 som en overgangsordning forbeholdt rett til innen en nærmere
frist å avskjedige tjenestemenn som er personlig eller faglig uskik-
ket for sin stilling). For dommere gjelder særskilte regler etter
grl. art 97—98. 4) Stillen til rådighet. Presidenten kan når som
helst stille enkelte høyere tjenestemenn til rådighet, — «in den
einstweiligen Ruhestand versetzen». Det gjelder bl. a. statssekre-
tærer, direktører i ministeriene, overordnede tjenestemenn i uten-
riksetaten, forbundspressesjefen m. fl. (§ 36). 5) Avskjed ved opp-
nådd aldersgrense m.v. (Eintritt in den Ruhestand). Tjeneste-
menn på livstid skal i alminnelighet fratre med pensjon når de
fyller 65 år, hvis ikke en annen aldersgrense er fastsatt ved lov.
Tjenestetiden kan unntaksvis forlenges, dog ikke utover det fylte
70de år (§ 41). Selv om en tjenestemann ikke har nådd den fast-
satte avgangsalder, kan han avskjediges med pensjon hvis han som
følge av legemlig eller åndelig svekkelse er blitt varig tjeneste-
udyktig (§§ 42—44).
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5. Belgia.

[Litt.: J. Verspecht: Des agents de l'état (1951, stens.); Maurice
Vauthier: Précis de droit administratif de la Belgique I (3. utg. 1950
v/Marcel Vauthier); P. M. Gaudemet: Le statut des agents de l'état
en Belgique (Revue du Droit Public et de la Science Politique, 1949
s. 326—349.]

Den belgiske grunnlov av 7. februar 1831 tillegger Kongen en
alminnelig rett til å utnevne tjenestemenn i statsforvaltningen med
forbehold av unntak fastsatt ved lov. Under hensyn til dette har
man funnet at det harmonerer best med konstitusjonelle prinsipper
at bestemmelser om statstjenestens organisasjon og virksomhet blir
gitt ved kgl. anordning. Slike bestemmelser er utferdiget ved kgl.
anordning av 2. oktober 1937 angående «statut des agents de l'état»,
som kodifiserer og utbygger de tidligere gjeldende regler på dette
område.

Egenskap av statstjenestemann tilkommer etter anordningen
enhver som i en fast stilling (å titre definitif) tjenstgjør i stats-
forvaltningen. Tjenestemenn som er ansatt ved offentlige innret-
ninger o. 1., kan ved særskilt kgl. anordning helt eller delvis inn-
rømmes samme rettsstilling som statstjenestemenn (Art. 1). Ut-
trykkelig unntatt er bl. a. provinsguvernører, personeli, hentet
utenfra, som er knyttet til ministrenes sekretariater (cabinets)
samt vitenskapelig utdannede personer som underviser ved de
høyere læreanstalter (art. 2). Utenfor faller i henhold til sær-
skilte lovforskrifter bl. a. militære, dommere, koloniale tjeneste-
menn, medlemmer av Conseil d'État m. fl. Tjenestemenn ved
jernbanene (Société Nationale des Chemins de Fer Beige) og ved
telegraf- og telefonverk (Regie des Télégraphes et Telephones)
kommer heller ikke inn under anordningen. Midlertidige tjeneste-
menn og arbeidere er likeledes holdt utenfor den alminnelige tjene-
stemannsanordning. Deres rettsstilling er fastlagt ved særskilte
kgl. anordninger, henholdsvis av 30. april 1947 og 10. april 1948,
som imidlertid i betydelig utstrekning gjør regiene i tjenestemanns-
anordningen anvendelige også overfor disse grupper av statsansatte.
Adgangen til å ansette tjenestemenn på midlertidig basis er for
øvrig uttrykkelig begrenset til «ekstraordinære arbeider» (art. 5).

Anordningen inndeler tjenestemennene i Jf klasser under hensyn
til deres funksjoner og den forutgående universitets- eller skoleut-
dannelse som fordres. Klasse 1 omfatter de høyeste tjenestemenn
(fra byråsjef) som betegnes som «fonctionnaires», mens tjeneste-
mennene i de øvrige klasser kailes «agents», hvilket uttrykk ellers
også benyttes som en fellesbetegnelse. Med hensyn til ansettelses-
retten gjelder at tjenestemenn i kl. 1 utnevnes ved kgl. dekret, i kl.
2 av vedkommende minister og i kl. 3 og 4 av sjefen for vedkom-
mende tjenestegren.

Ved forberedelsen av anordningen av 1937 er det, under henvis-
ning til erfaringene i Storbritannia, lagt særlig vekt på å få i
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stand et godt rekrutteringssystem; og dette formål er på lignende
mate som der søkt realisert ved en ordning med faste eksamener
og prøver. I overensstemmelse med dette er det bestemt at ingen
kan utnevnes til statstjenestemann uten at han fyldestgjør vilkårene
for ansettelse og har bestått de foreskrevne opptagelsesprøver
(Art. 15).

De alminnelige vilkår for ansettelse i statens tjeneste er bl. a.
belgisk statsborgerrett, uplettet vandel, innehavelse av borgerlige
og politiske rettigheter samt en viss maksimumsalder; hertil kom-
mer en nærmere angitt skole (universitets) utdannelse, forsk jellig
for de forskjellige klasser.

Til å administrere opptagelsesprøvene er det, likeledes etter
britisk mønster, opprettet en fritt-stående mest mulig uavhengig
institusjon, «Det faste sekretariat for rekruttering». Lederen for
sekretariatet og hans faste medhjelpere utnevnes av kongen for
5 år. Bedømmelseskomitéene ved de enkelte prøver består foruten
av disse av høyere administrative t jenest ernenn samt tilkalte pro-
fessorer og lærere. Etter å ha bestått den 1ste eksamen vil kandi-
daten, i samsvar med de foreskrevne prioritetsregler, bli gitt
ansettelse på prøve (som stagiaire). Prøvetiden er fra 1 til 3 år,
alt etter hvilken tjenestemannsklasse det gjelder. Aspirantens
arbeidsytelser og spesielle skikkethet for tjenesten skal i prøve-
tiden være gjenstand for regelmessig vurdering og innberetning,
og når tiden er ute, vil han enten bli anmodet om å fratre med
3 måneders varsel eller, hvis han har svart til forventningene, få
adgang til å fremstille seg til endelig eksamen. Består han også
denne prøve, som likeledes forestås av Det faste sekretariat for
rekruttering, vil han oppnå fast ansettelse.

Alle tjenestemenn må før de kan tre i funksjon avlegge ed om
«troskap overfor kongen og lydighet mot forfatningen og belgisk
lov» (art. 45—48, jfr. dekret av 20. juli 1831). Edsavleggelsen er
tillagt en ganske særskilt betydning som et uttrykk for det spesielle
forhold som består mellom tjenestemennene og staten. Unnlatelse
av å avlegge ed medfører ikke bare at utnevnelsen kjennes ugyldig
med tilbakevirkende kraft, men er en kriminell handling som trues
med straff i den alminnelige straffelovgivning (code pénal art. 261).
Utslag av den samme oppfatning om at tjenestemennene står i et
særlig troskapsforhold til staten, er bl. a. bestemmelsen om at de
ved enhver anledning skal våke over ivaretagelsen av statens inter-
esser (art. 7). De skal såvel i tjenesten som i privatlivet avholde
seg fra alt som kan svekke almenhetens tillit eller krenke stillin-
gens verdighet (art. 8). De må hverken selv hengi seg til «stats-
fiendtlig virksomhet» eller delta i eller støtte bevegelser eller sam-
menslutninger som driver slik virksomhet (art. 9). De er pålagt
taushetsplikt, plikt til lydighet overfor foresatte i tjenesten osv.,
og de «kan ikke avbryte utøvelsen av sin virksomhet uten förut-
gående tillåtelse» (art. 7 tredje ledd). Den sistnevnte bestemmelse
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må formentlig oppfattes som et forbud mot tjenestemannsstreik.
Forutsetningen om at tjenestemannen skal ofre all sin tid og
arbeidskraft for tjenesten, har som motstykke et forbud mot del-
tagelse i privat ervervsvirksomhet, selv om det skjer uten veder-
lag (art. 50).

Enhver overtredelse av tjenestemennenes alminnelige plikter
kan gi anledning til disiplinær forfølgning (art. 13). Anordningen
stiller opp en temmelig detaljert skala over disiplinærstraffer,
som strekker seg fra moralske reaksjonsmidler som irettesettelse
og daddel til forflytning, degradasjon og fjernelse fra tjenesten
(demission d'office; revocation) (art. 77). Ved anvendelsen av de
strengere straffemidier er det anledning til å bringe saken inn for
en art tjenestemannsdomstol (chambre de recours) som består av
en embetsdommer som formann og et like antall nieddommere, av
hvilke halvparten oppnevnes av vedkommende minister og halvpar-
ten av tjenestemennenes faglige sammenslutninger. Domstolens
kompetanse er imidlertid begrenset til avgiveisen av begrunnede til-
rådinger til vedkommende administrative myndighet som har den
endelige avgjørelse. For de høyere tjenestemenn (fonctionnaires)
er det en særskilt interdepartemental tjenestemannsdomstol; ellers
er det en egen domstol for hvert departement. Foruten disiplinær-
saker behandler tjenestemannsdomstolene bl. a. også klager over
de tjenstlige testimonier (signalement) som utgjør et viktig ledd
i anordningens system, bl. a. i forbindelse med avansementsreglene.

Etterat den administrative rekurs er forsøkt, vil en misfornøyd
tjenestemann, i den utstrekning vilkårene herfor er til stede, kunne
søke oppreisning gjennom klage til den administrative avdeling av
Conseil d'État (Lov 23. desember 1946).

Tjenestemennenes rettigheter består først og fremst i retten til
lønn og andre økonomiske fordeler (Titre 8). Lønnen m.v. har en
utpreget forsorgsmessig karakter med alderstillegg, stedstillegg og
variasjon etter leveomkostningene. Oppfatningen om at den ikke
er å betrakte som arbeidsvederlag, men som et nødvendig under-
hold synes, på samme mate som i Frankrike, å ligge til grunn for
ordningen i Belgia. Som i Frankrike er likeledes stillingen den at
tjenestemennene ikke har noe rettsbeskyttet krav på den engang
fastsatte lønn, idet denne ensidig kan revideres av myndighetene.
Tjenestemennenes rett til pensjon, som er hjemlet ved lov av 21.
juli 1844, er som hovedregel knyttet til en aldersgrense av 65 år
i forbindelse med 30 års tjenestetid. Pensjonen utredes av stats-
midler uten tilskudd fra tjenestemennenes side. Innskudd ytes
derimot når det gjelder pensjon til etterlatte enker og barn.

Et betydningsfullt trekk ved tjenestemannsanordningen av 1937
er det samvirke den etablerer mellom ledelsen på den ene side og
tjenestemennene og deres organisasjoner på den annen. Det råder
i prinsippet full organisas jons frihet, og tjenestemannsorganisasjo-
nene har fått offisiell anerkjennelse ved bestemmelsene i anordnin-
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gen av 1937 og senere ved den særskilte anordning av 11. juli
1949 «du statut syndical». Den sistnevnte gir bl. a. regler om
anerkjennelse av organisasjoner som skal kunne opprettholde direkte
forbindelse med vedkommende departementer. Det er innstiftet to
slags rådgivende komitéer, en interdepartmental (Comité inter-
departemental de consultation syndicate) og for øvrig én for hvert
departement (Comité departemental de c.s.). Den førstnevnte består
av en formann og 24 medlemmer, av hvilke halvparten utpekes av
de anerkjente tjenestemannsorganisasjoner og halvparten av sjefen
for det departement som ledelsen av statstjenesten (VAdministra-
tion Générale) hører under. Formannsvervet er tillagt general-
sekretæren for dette departement. De departementale komitéer er
sammensatt etter tilsvarende prinsipper, dog slik at medlemstallet
varierer i forhold til antallet av tjenestemenn innenfor vedkom-
mende administrasjonsgren. Komitéene får seg forelagt til uttalelse
av vedkommende minister eller av de anerkjente organisasjoner
alle spørsmål som angår tjenestemennenes rettslige eller økono-
miske stilling, klassifisering av stillinger, utdannelse, hygiene osv.
Ved siden herav er det forutsatt opprettet tjenestemannsutvalg
(Conseils du Personnel) innenfor de enkelte tjenestegrener. Ved
siden av å beskjeftige seg med sikkerhet og hygiene, har utvalgene
til oppgave å uttale seg om saker som blir innbragt for de rådgi-
vende komitéer. Medlemmene utpekes av de anerkjente tjeneste-
mannsorganisasjoner. Disse siste er gitt rett til å fremkomme med
direkte anmodninger, klager eller forslag overfor vedkommende
minister.

Tjenesteforholdet kan opphøre enten med endelig virkning eller
midlertidig, i siste fall ved at tjenestemannen stilles til rådighet
art. 103—106. Grunnlag for å stille en tjenestemann til rådighet
kan bl. a. være at stillingen nedlegges eller at det av tjenstlige
grunner finnes nødvendig at innehaveren fjernes fra stillingen. I
begge tilfelle har vedkommende krav på ventepenger, likesom han
også har adgang til å bringe spørsmålet inn for tjenestemanns-
domstolen. Administrasjonen kan med endelig virkning bringe tje-
nesteforholdet til opphør uten varsel bl. a. når tjenestemannen taper
de foreskrevne vilkår for å være tjenestemann, når han uten gyldig
grunn förlåter sin stilling og blir borte mere enn 10 dager, når
tjenestetap følger av vanlig straffedom og når fjernelse fra stillin-
gen er blitt utfallet av en disiplinær forfølgning (art. 107). For-
holdet kan også avbrytes når tjenestemannen finnes uskikket til å
utføre sitt arbeid (inaptitude professionnelle). I så fall kan han
tilstås en engangsgodtgjørelse (indemnité de depart) (art. 108. 2).
Tjenestemannen kan på sin side frivillig søke avskjed, men han kan
ikke forlate sin stilling uten å ha fått behørig tillåtelse til det og
først etter et forutgående varsel av minst 30 dager (art. 108. 1). —
Den normale opphørsmåte for tjenesteforholdet er ellers selvsagt at
tjenestemannen f ratrer med pens jon ved oppnådd aldersgrense (art.
108. 3).
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6. Nederland.

[Litt.: R. Kranenburg: Het nederlandsch staatsrecht (7. utg. 1951)
s. 303—311; D.s.: Inleiding in het Nederlands administratiefrecht (2. utg.
1951) s. 79—149; C. J. van Dam: Ambtenarenwet 1929 m.v. (6. utg.
1953.]

Med formål å sikre den dømmende makts uavhengighet er det
i den nederlandske grunnlov inntatt enkelte bestemmelser om ut-
nevning, avskjedigelse og avlønning av dommere (art. 173, jfr.
art. 65 annet ledd). Men når det gjelder statens tjenestemenn i
sin alminnelighet innskrenker grunnloven seg til å foreskrive at
deres lønn fastsettes av kongen, mens bestemmelser om pensjon
skal gis ved lov (art. 65 første og fjerde ledd).

De viktigste bestemmelser angående rettsforholdet mellom staten
og dens tjenestemenn finnes i lov 12. desember 1929 «inneholdende
regler om tjenestemennenes rettsstilling» samt særlig i rikstjeneste-
mannsreglementet av 12. juni 1931. I tillegg til det sistnevnte
kommer forskjellige spesielle reglementer, fastsatt for særskilte
tjenestemannsklasser. Arbeidere og andre som er tilsatt ved vanlig
arbeidskontrakt, er undergitt et eget reglement av 3. august 1931.

Loven av 1929 inneholder lite av materielle bestemmelser og
har fortrinnsvis karakter av en prosesslov, idet den etablerer en
særskilt domstolsordning og prosessmåte til behandling av tjeneste-
mannstvister, herunder klager i disiplinærsaker. Ellers er den en
utpreget fullmaktslov, idet den i art. 125 nr. 1 gir administras jonen
bemyndigelse til å treffe bestemmelse om: «a. ansettelse; b. suspen-
sjon; c. avskjed; d. lønn; e. ventepenger; /. arbeidstid; g. permi-
sjon, ferie og krav i sykdomstilfeile; h. tjenestemennenes øvrige
rettigheter; i. disiplinærstraff; . . . . k. på hvilken mate foreninger
av tjenestemenn skal få anledning til å ytre seg angående alminne-
lige bindende forskrifter av betydning for tjenestemennene.» Riks-
tjenestemannsreglementet av 1931, som er utferdiget i henhold til
den anførte fullmakt og inneholder utførlige bestemmelser om samt-
lige forannevnte emner, gir — sammen med pens jonsloven av 5. mai
1922 — en vesentlig uttømmende regulering av statstjenestemen-
nenes rettsstilling.

Begrepet tjenestemann er i reglementet avgrenset på følgende
mate: «Tjenestemann i forhold til disse bestemmelser er enhver
som er ansatt av staten i sivil offentlig virksomhet her i landet.
Tjenestemann i denne forstand er ikke den med hvem det er inn-
gått en sivilrettslig arbeidsavtale» (art. 1). Som det fremgår er det
et rent formelt kriterium som angir skillet mellom de egentlige
tjenestemenn og andre statsansatte. Det er imidlertid forutsatt i
1. 1929 art. 134 at det skal gis alminnelige forskrifter om i hvilke
tilfelle formen sivilrettslig arbeidsavtale kan benyttes, og dette er
skjedd ved det førnevnte reglement av 3. august 1931 art 2. Her
nevnes, foruten forskjellige grupper av arbeidere med tidsbegren-
sede oppgaver, bl. a. ekstrapersonale, lærlinger, personer ansatt



64 FINN HIORTHØY

på prøve, vaktmannskaper, rengjøringshjelp m. v. Det følger av
definisjonen i rikstjenestemannsreglementet at militære tjeneste-
menn faller utenfor, og det samme gjelder ifølge art. 2 bl. a. tjene-
stemenn som i henhold til grunnlov eller lov er ansatt på livstid,
dvs. først og fremst dommere.

Ansettelse av tjenestemenn foretas av kongen når lønnen over-
stiger et nærmere angitt maksimum, ellers av vedkommende minis-
ter eller etter fullmakt fra ham (art. 5). Ansetteisen kan enten
være fast eller tidsbegrenset, men det må foreligge særskilte om-
stendigheter forat den siste form skal kunne velges (art. 6). Som
alminnelige vilkår for ansettelse er i reglementet bare oppstilt god
moralsk vandel samt upåklagelig helbredstilstand (art. 7). Av
grunnlovens art. 5 fremgår imidlertid at ingen utlending kan anset-
tes i statens tjeneste uten i medhold av bestemmelse i lov. Det
påhviler tjenestemannen plikt til å avlegge ed eller forsikring som,
foruten løfte om troskap mot kongen, grunnloven og rikets øvrige
lover, bl. a. går ut på at han vil vise seg som en samvittighetsfull
og arbeidsom tjenestemann og utføre de oppdrag som blir pålagt
ham (art. 51).

Tjenestemennenes lønn fastsettes ved kgl. beslutning. Som
følge av at det ved enkelte anledninger har vært gitt tidligere
ansatte tjenestemenn tilsagn om uforandret lønn for tilfelle av lønns-
reduksjon, har det rådet noen uklarhet om lønnskravets rettslige
karakter. Det er imidlertid fastslått i praksis at tjenestemennene
ikke i denne henseende kan påberope seg «velervervede rettigheter».
Pensjonsretten står for så vidt i en noe annen stilling, idet den er
hjemlet i lov. Men heller ikke her foreligger det noen rettslig
hindring for nedsettelse, ettersom den nederlandske forfatning ikke
inneholder forbud mot retroaktive lover, likesom domstolene for
øvrig heller ikke har anledning til å prøve lovens grunnlovsmessig-
het. Pensjonen, som ytes uten tilskudd fra tjenestemennene, består
av egenpensjon, enke- og barnepensjon. Den alminnelige alders-
grense (pensjonsalder) er 65 år, men det kan ytes fremskutt pen-
sjon når en tjenestemann uten egen søknad avskjediges i nåde
(eervol) på et tidligere tidspunkt (55 år), samt oppsatt pens jon
når tjenestemannen selv søker eller på grunn av mislig forhold blir
meddelt avskjed. Pensjonsretten kan ikke forbrytes, men bortfal-
ler bl. a. ved naturalisasjon i et fremmed land eller inntreden i
utenlandsk offentlig tjeneste eller krigstjeneste.

Det påhviler tjenestemannen en alminnelig förpliktelse til å
utføre det arbeid som følger med hans stilling samvittighetsfullt og
arbeidsomt, samt å oppføre seg slik i og utenfor tjenesten som det
«sømmer seg for en god tjenestemann» (art. 50). Han kan anvises
en bestemt bopel og nyter ingen ubetinget beskyttelse mot økning av
stillingens arbeidsområde og heller ikke mot forflytning (art. 55,
57 og 58). Tjenestemannen må bevare taushet om forhold han har
fått kjennskap til i tjenesten i den utstrekning taushetsplikt følger
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av forholdets natur eller uttrykkelig er pålagt ham (art. 59). Han
plikter å rette seg etter de forskrifter som er fastsatt med hensyn
til adgangen til å överta bierverv, og må under ingen omstendighet
överta slike hvis det kan hindre ham i å oppfylle sine tjenesteplik-
ter eller kan skade tjenestens anseelse (art. 61).

En tjenestemann som ikke oppfyller de plikter som påligger
ham eller som på annen mate gjør seg skyldig i pliktforsømmelse,
kan straffes disiplinært (art. 80). Det er oppstilt en meget detal-
jert skala av disiplinærstraffer som bl. a. omfatter skriftlig irette-
settelse, ekstraordinær tjeneste, innskrenket ferie, bøter, avkort-
ning i lønn, forflytning, degradasjon, suspens jon og avskjed (art.
81). Fremgangsmåten ved ileggelse av disiplinærstraff er til be-
tryggelse for tjenestemannen tilknyttet forskjellige kauteler, og
han kan innen 30 dager innanke saken for den ved loven av 1929
opprettede «ambtenarengerecht». Överinstans for hele landet er
«Centrale Raad van Beroep» i Utrecht.

Tjenesteforholdet kan, foruten ved død eller utløpet av en fast-
satt tidstermin, opphøre ved avskjed, enten i henhold til søknad
eller ved straffedom, som disiplinærstraff eller av andre grunner
mot tjenestemannens ønske. Avskjed etter søknad skal meddeles
tidligst 1 og senest 3 måneder etter at søknaden er innkommet,
hvis ikke annet følger av søknaden selv eller av tvingende offentlige
interesser (art. 94). Avskjed mot tjenestemannens ønske kan skje
av grunner som ikke har tilknytning til hans person, f. eks. som
følge av at stillingen oppheves eller tjenesten omorganiseres (art.
96). I dette tilfelle skal det iakttas en bestemt rekkefølge hvis det
kan bli spørsmål om valg mellom flere, og den som avskjediges har
alltid krav på vartpeng er (art. 100). Ellers kan en tjenestemann
bl. a. avskjediges når han taper noen av de for stillingen foreskrevne
egenskaper, blir umyndiggjort, idømmes frihetsstraff eller endelig
viser seg uskikket for stillingen uten at dette skyldes åndelige eller
legemlige mangler (art. 98). Spørsmålet om berettigelsen av av-
skjeden kan innankes for tjenestemannsretten, hvis myndighet bl. a.
også omfatter den skjønnsmessige vurdering av hvorvidt det fore-
ligger uskikkethet. Selv om det ikke er tale om uskikkethet i egent-
lig forstand, kan en tjenestemann alltid avskjediges ved kgl. vedtak
etter foredrag av statsministeren. I så fall har han krav på en
godtgjørelse som minst skal beløpe seg til de for stillingen fastsatte
vartpenger (art. 99). Bestemmelsen tar formentlig fortrinnsvis sikte
på tjenestemenn i særlig betrodde stillinger som regjeringen av en
eller annen grunn nærer mistillit til eller har vanskelig for å sam-
arbeide med. Endelig kan en tjenestemann avskjediges når hans
atferd viser et slikt sindelag at man ikke har fyldestgjørende sik-
kerhet for at han under alle forhold med troskap vil oppfylle sine
tjenesteplikter, bl. a. når han er medlem av en forening som etter
beslutning av statsministeren er erklært forbudt for offentlige tjene-
stemenn (art. 97 b).
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Som et alminnelig organ for forhandlinger mellom regjeringen
og tjenestemennene er opprettet en sentrdl kommis jon (centrale
commissie voor georganiseerd overleg). Den består utelukkende av
representanter oppnevnt av tjenestemennenes hovedorganisasjoner,
av hvilke 3 er navngitt i reglementet, idet det dog er åpnet mulighet
for også å godkjenne andre. Den annen part under forhandlingene
består av en fast regjeringsdelegasjon, jfr. kgl. beslutn. 18 desem-
ber 1946. G jenstand for forhandlinger er bl. a. forslag til endringer
i pensjonsloven, tjenestemannsloven, tjenestemannsreglementene,
lønningsvedtaket og bestemmelsene om vartpenger. Kommisjonen
har bare rådgivende oppgaver (art. 105—112). Ved siden av den
sentrale kommisjon kan det for de enkelte tjenestegrener oppnevnes
særskilte forhandlingskommisjoner (bizondere commissies) som har
paritetisk karakter, samt tjenestekommis joner (dienstcommissies).

Statens tjenestemenn nyter i prinsippet godt av den i grunn-
lovens art. 9 tilsikrede föreningsfrihet, men som det fremgår av
foranstående, kan det anføres som avskjedsgrunn at en tjeneste-
mann er tilsluttet en forening som «på grunn av de mål den tilstre-
ber eller de midler den anvender, kan skade eller bringe i fare hans
tilbørlige oppfyllelse av sine plikter som tjenestemann» (art. 97 b
nr. 2). En fortegnelse over slike forbudte organisasjoner, som inn-
ledes med det nederlandske kommunistparti, er fastsatt ved rund-
skriv av 17. desember 1951.

Streik av statstjenestemenn anses som en tjenesteforseelse og
kan gi anledning til disiplinær aksjon. Arbeidsnedleggelse av offent-
lige tjenestemenn kan også være gjenstand for vanlig straff-for-
følgning, jfr. straffelovens art. 358 bis som kom inn i loven i an-
ledning av en jernbanestreik i 1903. Hvorvidt «masseoppsigelse»
er rettsstridig eller kan føre frem er uklart. Det synes å fremgå
av rikstjenestemannsreglementets art. 94 nr. 2 at avskjed unntaks-
vis kan nektes når det tilsis av tvingende offentlige hensyn.

7. Sveits.
[Litt.: FleinerlGiacometti: Schweizerisches Bundesstaatsrecht (1949)

s. 646—699.]

Som følge av at Sveits er en forbundsstat, forekommer det innen-
for sveitsisk statsforvaltning to kategorier av tjenestemenn, nemlig
forbundstjenesternenn og kantonale tjenestemenn. De sistnevntes
rettsstilling, som beror på lovgivningen i den enkelte kanton, er
sterkt varierende og skal ikke gjøres til gjenstand for behandling
i det følgende.

For de egentlige tjenestemenn som er ansatt i forbundets tjeneste
(Bundesbeamten), er det gitt inngående lovregler ved forbundslov
av 30. juni 1927 «über das Dienstverhältnis der Bundesbeamten».
Loven bygger på en rent formeli avgrensning, idet den betegner
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forbundstjenestemenn som personer der er valgt som sådanne av
forbundsrådet, eller av en dette underordnet myndighet, eller av
en förbundsdomstol. Fortegnelse over stillinger hvis innehavere
skal ha egenskap av tjenestemenn, oppstilles av forbundsrådet med
godkjenning av forbundsforsamlingen (art. 1).

Funksjonærer og arbeidere som etter foranstående ikke anses
for tjenestemenn i forhold til loven av 1927, er undergitt særskilte
forskrifter utferdiget av forbundsrådet i henhold til fullmakt i den
nevnte lov (art. 62 første ledd). De någjeldende bestemmelser på
dette område er henholdsvis av 28. desember 1950 (Arbeiterordnung)
og 26. september 1952 (Angestelltenordnung). De bygger i betyde-
lig utstrekning på lignende prinsipper som tjenestemannsloven av
1927.

Sveitsisk tjenestemannsrett frembyr den særegenhet at tjeneste-
mennene «velges», som loven uttrykker seg, og for et begrenset
tidsrom, i alminnelighet tre år (art. 5, jfr. art. 6). Valgretten til-
ligger som hovedregel forbundsrådet eller en underordnet myndighet
etter fullmakt fra rådet. Tjenestemenn ved forbundsdomstolene vel-
ges imidlertid av disse, og om ansettelse av tjenestemenn ved statens
jernbaner gjelder særskilte regler. At ansetteisen er tidsbegrenset
har ikke lenger synderlig realitet, idet gjenvalg alltid finner sted
med mindre særlige grunner tilsier noe annet. Forholdet må trolig
sees som en formell konsesjon til visse, spesifikt sveitsiske, demo-
kratiske tradisjoner. Det er for så vidt betegnende at det gjelder
regler om alderstillegg som forutsetter en lengre tjenestetid enn
den enkelte valgperiode, likesom det også er innrettet en pensjons-
ordning (Versicherungskasse). Ubegrunnet unnlatt gjenvalg (will-
kürliche NichtWiederwahl) kan videre være g jenstand for admini-
strativ klage (Verwaltungsbeschwerde), forutsatt at det ikke dreier
seg om en avgjørelse av forbundsrådet.

Alminnelige vilkår for å kunne velges til tjenestemann er sveits-
isk borgerrett og uplettet rykte. Den som er umyndiggjort, fradømt
borgerlige rettigheter eller kjent uverdig til å inneha offentlig tje-
neste, kan ikke velges. Med forbundsrådets samtykke kan valgmyn-
digheten unntaksvis dispensere fra kravet om sveitsisk borgerrett
(art. 2).

Forut for valget skal det som regel skje offentlig kunngjøring,
men valgmyndigheten er ikke ubetinget bundet til å velge mellom
de søkere som har meldt seg (art. 3). For enkelte stillinger er det
foreskrevet at innehaveren skal avlegge ed eller lign., men loven
oppstiller ikke noe alminnelig krav i denne retning (art. 7).

Til tjenestemennenes alminnelige plikter hører først og fremst
förpliktelse til å vie sin fulle arbeidskraft til stillingen (art. 21).
Med dette korresponderer et forholdsvis vidtgående forbud mot an-
nen lukrativ beskjeftigelse (art. 15). Tjenestemannen skal oppfylle
sine tjenesteplikter samvittighetsfullt og med troskap og skal her-
under foreta alt som kan fremme forbundets interesser og unnlate
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alt som kan skade dem (art. 22). I tilslutning til dette oppstiller
loven et alminnelig streike forbud (art. 23):

«En tjenestemann må hverken selv gå til streik eller tilskynde
andre tjenestemenn hertil.

Foreninger og forbund må hverken utelukke en tjenestemann
som medlem eller tilføye ham skade i hans næring fordi han ikke
har deltatt i en streik.

Avtaler, vedtektsbestemmelser eller anordninger truffet av for-
eninger eller forbund i strid med dette forbud, er ugyldige.»

Paragrafen bør sammenholdes med bestemmelsene om forenings-
rett som har følgende innhold (art. 13):

«Tjenestemannen tilkommer foreningsrett innenfor de skranker
som forbundsforfatningen oppstiller.

Dog skal det være tjenestemannen forbudt å tilhøre en forening
som forutsetter eller anvender streik av tjenestemenn eller som for
øvrig med hensyn til formål eller midler er rettsstridig eller stats-
farlig. Anvendelsen av denne bestemmelse hører utelukkende under
forbundsrådet.»

Det bør merkes at regiene i lovens art. 13 og 23 ikke er begrenset
til å gjelde tjenestemenn i snever forstand. De får også anvendelse
på statsansatte av annen art, herunder statsarbeidere, og uten hen-
syn til om deres tjenesteforhold til forbundet er av offentligrettslig
eller privatrettslig natur.

Av andre plikter som påhviler en tjenestemann, kan nevnes plik-
ten til ved sitt forhold i og utenfor tjenesten å vise seg verdig til
den aktelse og tillit som hans tjenstlige stilling krever (art. 24).
Han skal rette seg etter befalinger som han mottar av sine foresatte
i tjenesten (art. 25), og plikter å bevare taushet angående tjenstlige
anliggender som etter sin art eller i henhold til særskilt bestem-
melse skal holdes hemmelige (art. 27).

Tjenestemenn som forsettlig eller uaktsomt krenker sine tjene-
steplikter, kan gjøres til g jenstand for disiplinær forfølgning (art.
30). Lovens oppregning av de disiplinærstraffer som kan anvendes,
er meget omfattende og strekker seg fra irettesettelse opp til over-
føring til tjeneste på midlertidig basis eller avskjedigelse som de
to strengeste straffer (art. 31). Vedtak om å anvende disiplinær-
straff er gjenstand for administrativ overprøvelse, og når det gjel-
der de to strengeste straffer, kan saken endog bringes inn for For-
bundsretten. Det er opprettet disiplinærkommisjoner som utøver
rådgivende funksjoner i disiplinærsaker (art. 33).

Tjenestemennenes alminnelige rettigheter omfatter for det første
forskjellige rettigheter av sosial natur, således rett til ferie og tje-
nestefrihet (art. 50), rett til visse ytelser under sykdom eller i
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anledning av tjenesteulykker (art. 48 femte ledd), rett til familie-
tillegg (art. 43) og etterlønn ved dødsfall (art. 47) samt rett til
pensjon for dem selv eller deres etterlatte ved alder, invaliditet
og død (art. 48 første og annet ledd, jfr. forbundslov av 30. sep-
tember 1919). Pens jonsordningen er innrettet på forsikr ingsteknisk
basis etter kapitaldekningssystemet.

Tjenestemennenes lønnskrav er knyttet til en i loven fastsatt
skala, omfattende 25 lønnsklasser, der det ved hver enkelt er angitt
et minimum og et maksimum for den årlige lønn (art. 37). De for-
skjellige stillingers plasering på lønnsskalaen bestemmes av for-
bundsrådet (art. 38). Begynnerlønnen fastsettes i forbindelse med
valget og skal i alminnelighet svare til den minste lønn som er
fastsatt for vedkommende klasse (art. 39). Ved begynnelsen av
hvert kalenderår har tjenestemannen krav på en i loven fast-
satt prosentvis lønnsforhøyelse inntil han har oppnådd mak-
simumslønn (art. 40). Lønnen kan ikke ensidig nedsettes
i tjenesteperioden, hverken ved lov eller administrativ bestemmelse,
uten at det gir tjenestemannen krav på erstatning, forutsatt
at det ikke på forhånd ved lov eller i forbindelse med ansetteisen
er tatt forbehold om adgang til lønnsreduksjon. Det gjelder i det
hele om samtlige ansettelsesvilkår at de i prinsippet ikke kan endres
uten samtykke fra innehaveren av tjenesten, Loven oppstiller imid-
lertid ganske vesentlige unntak fra denne regel. Således kan valg-
myndigheten omdanne tjenesteforholdet (eller eventuelt oppløse
det med 3 måneders varsel) av «viktige grunner». Som viktige
grunner kan bl. a. påberopes uduelighet, konkurs, forgjeves utpant-
ning, tap av de i art. 2 nevnte alminnelige vilkår for å kunne være
tjenestemann samt i det hele omstendigheter som bevirker at valg-
myndigheten «nach Treu und Glauben die Fortsetzung des Dienst-
verhältnisses nicht zugemutet werden kann» (art. 55). Videre kan
tjenestemannen forflyttes eller anvises en annen virksomhet som
svarer til hans utdannelse eller kvalifikasjoner, når dette er nød-
vendig av hensyn til tjenesten eller en samfunnsøkonomisk utnyt-
ting av arbeidskraften (art. 9).

Tjenesteforholdet opphører først og fremst ved utløpet av valg-
perioden, hvis ikke gjenvalg finner sted, hvilket, som før nevnt, er
den alminnelige regel. Hvis tjenestemannen ikke blir gjenvalgt, skal
han senest 3 måneder før utløpet av valgperioden få skriftlig med-
delelse om dette med angivelse av grunnen (art. 57).

Videre bortfaller tjenesteforholdet hvis stillingen blir nedlagt.
Tjenestemannen har i så fall krav på erstatning hvis han ikke kan
anbringes i en annen passende stilling, forutsatt at det ikke ved
valget er tatt uttrykkelig forbehold om nedleggelse av stillingen
(art. 54).

Tjenesteforholdet kan opphøre ved avskjed (Entlassung) enten
etter forlangende av tjenestemannen selv eller etter foranledning
av vedkommende myndighet. Tjenestemannens krav om avskjed
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skal imøtekommes innen en frist av 3 måneder med mindre vesent-
lige offentlige interesser vil bli skadelidende. For tilfelle av krig
eller krigsfare m. v. gjelder i denne henseende særskilte regler (art.
53). Etter tiltak av myndighetene kan avskjed meddeles som disi-
plinærstraff eller i anledning av at det foreligger «viktige grunner»,
jfr. ovenfor. Loven inneholder bestemmelser om rådgivende orga-
ner i tjenestemannssaker, henholdsvis en sentral sammensatt kom-
misjon (Paritätische Kommission) og tjenestemannsutvalg (Per-
sonalausschüsse), de siste innenfor den enkelte forvaltningsgren,
bedrift eller anstalt. Den sammensatte kommisjon består av en
formann og 20 medlemmer. Formannen og 10 av medlemmene vel-
ges av forbundsrådet, de 10 øvrige medlemmer velges av tjeneste-
mennene etter regiene om forholdsvalg. Den sistnevnte fremgangs-
måte skal likeledes følges ved valg av de av tjenestemennene ut-
pekte medlemmer av tjenestemannsutvalgene (art. 65—67).

V.
OFFENTLIGRETTSLIGE OG PRIVATRETTSLIGE

SYNSPUNKTER I TILKNYTNING TIL TJENESTEMANNS-
FORHOLDET

1. Begrepet statstjenestemann.

[Litt.: Leon Duguit: Traité de Droit Constitutionnel, III (2. utg.
1923) s. 1—29; H. Berthélémy: Traité Élementaire de Droit Administra-
tif, (7. utg. 1913) s. 47; A. Esmein: Elements de Droit Constitutionnel,
II (8. utg. 1928) s. 127 flg.; Marcel Waline: Traité Élementaire de Droit
Administratif (5. utg. 1950) s. 301—304; FleinerlGiacometti: Schwei-
zerisches Bundesstaatsrecht (1949) s. 646 flg.; R. Kranenburg: Het
nederlandsch staatsrecht (7. utg. 1951) s. 303—311.]

Den moderne forvaltningsstat utfolder en ytterst omfattende og
mangeartet virksomhet og övertar daglig nye oppgaver. Etter sin
forgjenger fra før de to verdenskriger har den arvet de tradisjonelle
statsfunksjoner som fremdeles gjerne oppfattes og betegnes som
primære eller som utøvelse av offentligrettslig myndighet. Dette
er særlig virksomhet som har til formål å trygge ytre og indre
sikkerhet, opprettholde de nødvendige forbindelser med utlandet,
innfordre skatt, toll og andre offentlige avgifter, iverksette og
håndheve lovene osv. Et fellestrekk ved denne ellers høyst veks-
lende virksomhet er at den etter vanlig oppfatning er av den art
at den bare kan tenkes utøvet av det offentlige. Ved siden av dette
og i utviklingens medfør i stadig stigende utstrekning utøver staten
imidlertid også virksomhet som ikke oppfattes som statsfunksjoner
i ovennevnte forstand, idet den enten samtidig drives av private
eller i hvert fall like godt kan tenkes varetatt i privat regi. Dette
er statens såkalte forretningsmessige virksomhet som dels omfatter
formål som vanligvis og fra gammelt de fleste steder har vært til-
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godesett av det offentlige, f. eks. post, telegraf og telefon, jernbane-
drift og andre kommunikasjonsmidler, dels virksomhet som frem-
deles oppfattes som ublandet privatrettslig. Utvidelsen av den
offentlige sektor i næringslivet enten i konkurranse med det private
ervervsliv eller gjennom statsmonopoler, nasjonaliseringstiltak eller
lign. har i de seneste år antatt et hittil uanet omfang som på for-
skjellig mate har forrykket grunnlaget for gjeldende lovgivning
og administrasjonsordning.

Staten er en juridisk abstraksjon og kan bare opptre handlende
gjennom fysiske personer som organer eller redskaper. Planlegging
og utførelse av all den omfattende statsvirksomhet som er skissert
i det foregående, har derfor, ved siden av en begrenset krets av
politiske organer, nødvendiggjort mobilisering av en hel hær av
underordnede hjelpere av forskjellig rang og kvalitet. Antallet av
disse er sammenlignet med tidligere tider over alt meget stort og
vokser for hver dag. Selv i våre små nordiske land er man forlengst
nådd opp i sekssifrede tall, og i de store stater regner man med
millioner. Alle disse personer kan i og for seg, hva enten de utfører
åndelig eller manuelt arbeid, gjerne betegnes som statstjenestemenn
for så vidt som de er ansatt i statens tjeneste og ved sitt arbeid
virker til fremme av statsformål. Etter den positivt gjeldende ord-
ning i Norge kan denne karakteristikk også til en viss grad for-
svares, idet lovgivningen om statstjenestemenn — lov om offentlige
tjenestemenn av 15. februar 1918 — er formet så vidt at den som
hovedregel omfatter enhver som er fast ansatt i statens tjeneste
og lønnes av det offentlige. Denne romslige avgrensning dekker
imidlertid ikke det innhold som det er sedvanlig å legge i begrepet
statstjenestemann, eller på andre språk: Civil servant, fonctionnaire,
Beamte, ambtenaar. I andre europeiske land — delvis også i USA
— skjelner man i alminnelighet mere distinkt mellom statsansatte
og statstjenestemenn, idet tjenestemennene bare utgjør en, oftest
mindre del av samtlige statsansatte. Det karakteristiske skille mel-
lom tjenestemenn og vanlige statsansatte, som i forskjellig utform-
ning gjenfinnes i de fleste land, beror på den ulike rettsstilling.
Rettsforholdet mellom staten og de egentlige tjenestemenn er regu-
lert ved en ofte detaljert og uttømmende speciallovgivning diktert
av offentlige interesser. De øvrige statsansatte er derimot som
alminnelig regel i betydelig utstrekning likestilt med funksjonærer
og arbeidere i privat virksomhet. (Det synes imidlertid som om
grensene delvis er i ferd med å utviskes, idet man i de senere år
i flere land kan påvise en tendens henimot en mere eller mindre
utstrakt reell likestilling av samtlige statsansatte, selv om disse
formelt er undergitt særskilte lover eller forordninger. Et særlig
utpreget eksempel på dette møter man i Sveits, jfr. Bundesgesetz
über das Dienstverhältnis der Bundesbeamten av 30. juni 1927
(24. juni 1949) sammenholdt med Angestelltenordnung av 26. sep-
tember 1952 og Arbeiterordnung av 28. desember 1950).
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Området for de to kategorier varierer betydelig fra land til land»
Som ytterpunkter kan anføres på den ene side den norske tjeneste-
mannslov, jfr. ovenfor, og på den annen side den tyske lov av 14.
juli 1953 der som hovedregel bygger på den ordning at tjeneste-
mannsforhold bare kan innstiftes til varetakelse av «hoheitsrecht-
licher Aufgaben» (§ 4 nr. 1). Det vanlige synes å være at status
som tjenestemann er forbeholdt de faste sivile statsansatte i sen-
traladministrasjonen og den lokale statsforvaltning, dvs. de funk-
sjonærer og arbeidere som bistår eksekutivmakten (regjeringen)
ved utførelsen av dens ordinære oppgaver, herunder i alminnelig-
het innbefattet den forretningsmessige virksomhet som har fått
gammel hevd som offentligrettslig. Det skjelnes ikke ubetinget
etter arbeidets art, men hovedtyngden faller på folk som utfører
administrative f unksjoner; personell som er beskjeftiget med under-
ordnede eller rent manuelle oppgaver kommer gj erne bare med når
deres virksomhet har en aksessorisk tilknytning til den egentlige
administrasjon. Statsarbeidere holdes i alminnelighet utenfor og
likeså funks jonærer og arbeidere ved statens «privatrettslige» be-
drifter av industriell eller kommersiell natur. For de sistnevntes
vedkommende har dette en viss sammenheng med at statens bedrif-
ter ikke sjelden er organisert som i formen private selskaper eller
som selvstendige offentligrettslige rettssubjekter.

Etter alminnelig språkbruk hos oss, og vel også i de øvrige
nordiske land, omfatter uttrykket statstjenestemann utvilsomt også
dommere. Av konstitusjonelle grunner er imidlertid den døm-
mende makts tjenestemenn, i den utstrekning de utøver dommer-
funksjoner, i alminnelighet undergitt forskjellige særregler. For
å sikre deres uavhengighet av den utøvende (og lovgivende) makt
er de oftest innrømmet en særskilt betrygget stilling, lønnsmessig
og med hensyn til beskyttelse mot vilkårlig avskjed og forflytning,
undertiden også når det gjelder ansettelse og befordring. De tar
ikke imot instruksjon fra regjeringen og er som regel heller ikke
undergitt de for andre statstjenesternenn fastsatte disiplinærbe-
stemmelser. Som følge av dette er dommerne gjennomgående holdt
utenfor de spesielle tjenestemannslover, hvor slike forekommer, og
blir etter ordningen i flere land overhodet ikke oppfattet som stats-
tjenestemenn i vanlig forstand.

De militære tjenestemenn, dvs. innehavere av fast organiserte
stillinger i landsfors var et, tilhører begrepsmessig statsforvaltnin-
gen og blir med hensyn til regler om ansettelse, avlønning m. v.
ofte likestilt med personalet i den sivile administrasjon. Straffe-
rettslig og disiplinært, oftest også når det gjelder jurisdiksjon, har
imidlertid de spesielle forhold innenfor militæretaten nødvendig-
gjort særordninger. Noe lignende gjelder for tjenestemenn i poli-
tiet, som for øvrig mange steder ikke er statlig, men kommunalt.
Denne særbehandling har dels sammenheng med at politiet ofte er
mere eller mindre militært organisert, men det har trolig også vir-
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ket inn at polititjenesten i særlig grad fremtrer som en samfunns-
nødvendig virksomhet. De ovennevnte forhold har begrunnet at
militære tjenestemenn og politifolk ofte er undergitt særbestem-
melser når det gjelder organisasjons- og streikerett.

I land som f. eks. Frankrike og Tyskland, der det opprettholdes
en særskilt administrativ rettspleie, har det direkte rettslig betyd-
ning å fastslå hvilken krets av personer som skal anses for offentlige
tjenestemenn. Det er bestemmende for domstolskompetansen og
likeledes for arten av de krav som kan gjøres gjeldende i anledning
av påståtte rettskrenkelser. I sammenheng med dette har spørs-
målet om den prinsipielle avgrensning, spesielt i Frankrike, i sin
tid vært gjenstand for livlig diskusjon. Enkelte har i denne hen-
seende lagt avgjørende vekt på virksomhetens art og har i samsvar
hermed sondret mellom på den ene side statsansatte som utøver
myndighetsfunksjoner, og på den annen side alle andre som er
ansatt i offentlig tjeneste (fonctionnaires d'autorite et de gestion).
Andre har funnet en slik begrepsbestemmelse for snever og saklig
sett mindre velfundert, og har trukket opp skillet under hensyn til
om vedkommende er fast knyttet til en virksomhet som etter den
rådende oppfatning har offentlig karakter (service public). Det
sistnevnte syn er nå praktisk talt enerådende blant de forvaltnings-
rettslige forfattere, og er også knesatt av Conseil d'État. I de nyeste
franske fremstillinger defineres en offentlig tjenestemann som
«toute personne au service d'une collectivité publique frangaise qui
participe de facon normale å la gestion d'un service public en régie,
en occupant autrement que par interim, un poste permanent com-
pris dans les cadres administratifs» (Waline 1. c. s. 302). Et mere
restriktivt begrep er med virkning innenfor lovens område positivt
fastslått ved den franske tjenestemannslov av 19. oktober 1946.

Selv om det var mulig, ville det i en fremstilling som den fore-
liggende være mindre formålstjenlig å søke å finne frem til en prin-
sipiell avgrensning i vanlig forstand, dvs. en begrepsbestemmelse
bygget på almengyldige, objektive kriterier. Det vil derfor i det
følgende på bakgrunn av de positivt gjeldende ordninger bli lagt til
grunn som karakteristisk for begrepet statstjenestemann at ved-
kommende er undergitt en spesialordning bestemt av offentligretts-
lige hensyn. Dette opplegg forhindrer selvsagt ikke at man kan ha
ganske bestemte meninger om hvilke grupper av statstjenere det er
riktig eller rimelig å henføre under en slik særordning. Men dette
er et positivrettslig spørsmål som ikke med særlig utbytte kan drøf-
tes under en alminnelig synsvinkel.

Med hensyn til innholdet av den særskilte status for statstjene-
stemenn, gjelder at også denne varierer betydelig fra land til land,
likesom den rettslige regulering selvsagt undergår forandringer i
takt med den alminnelige samfunnsutvikling. Ulikhetene er allike-
vel, nærmere besett, mere iøynefallende enn dyptgående, og det kan
konstateres en tydelig tendens i retning av en alminnelig utjevning.
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Her som på andre områder har like behov gitt anledning til retts-
lige ordninger som på vesentlige punkter faller sammen. Som tilfel-
dig valgte eksempler kan nevnes at statstjenesten over alt søkes
mest mulig «avpolitisert»; således er bl. a. det ille anskrevne «sy-
stem» for besettelse av statsstillinger som i USA er knyttet til
slagordet «To the victor belongs the spoil», forlengst avskaffet i
Forbundet og synes å være under avvikling også i de amerikanske
enkeltstater. Valg av tjenestemenn på åremål som med tilknytning
i gammel tradisjon ennå foregår i Sveits, er i virkeligheten mere
form enn realitet, idet gjenvalg normalt praktisk talt alltid finner
sted. Den norske og svenske ordning med outrert urørlige embets-
menn, som er temmelig enestående i moderne tjenestemannsrett,
har i de senere år vært gjenstand for atskillige angrep og er delvis
i ferd med å uthules i praksis, kanskje ikke minst i Sverige. Utvik-
lingen i de moderne, industrialiserte statssamfunn i vest synes i det
hele å være kommet ganske langt i retning av en i hovedtrekkene
likeartet eller prinsipielt beslektet ordning med hensyn til organi-
sasjonen av den egentlige statstjeneste. I alle land som det faller
naturlig å trekke inn under en sammenligning, er det oppstått en
egen klasse av profesjonelle statstjenestemenn hvis rettslige eller
faktiske status frembyr vesentlige likhetspunkter.

De ansettes og forfremmes etter prøve eller i henhold til en ved
forskjellige kauteler omgjerdet saklig vurdering av kvalifikasjoner.
Deres virksomhet er en livsgjerning og de nyter faktisk eller retts-
lig en utstrakt beskyttelse mot vilkårlig oppsigelse eller avskjed.
Størrelsen av deres lønnsvederlag følger ikke umiddelbart av loven
om tilbud og etterspørsel, men fastsettes av statsmyndighetene
under hensyn til samfunnsmessige synspunkter. De får en særlig
gunstig behandling under sykdom o. 1., og deres alderdom og etter-
latte er sikret ved forholdsvis rommelige pensionsordninger. De
oppmuntres til å slå seg til ro i statstjenesten ved fikserte alders-
tillegg og forventningen om avansement etter fortjeneste og/eller
alder, og deres arbeidsforhold i sin alminnelighet (arbeidstid, ferie-
rett, adgang til tjenestefrihet) er gjerne fordelaktigere enn i pri-
vate arbeidsforhold. En betydelig del av dem, nemlig de som utøver
offentligrettslige funksjoner, er under sitt arbeid som oftest gitt
særskilt beskyttelse ved spesielle bestemmelser i den alminnelige
straffelovgivning om straff for förbrytelser eller forseelser mot
offentlig myndighet.

Til gjengjeld forutsettes det uttrykkelig eller stilltiende en sær-
skilt lojalitet overfor staten som arbeidsgiver, en forutsetning som
ikke sjelden får uttrykk ved at tjenestemennene avkreves en spe-
siell erklæring, ed eller forsikring. Medlemskap i visse faglige sam-
menslutninger eller ytterliggående politiske partier som kan bringe
dem i konflikt med deres plikter som statens tjenere, anses i åtskil-
lig utstrekning som en hindring for at noen kan ansettes eller fort-
sette i statsstillinger. Anvendelse av kollektive kampmidler —
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streik eller blokade — for å oppnå bedre lønns- eller arbeidsvilkår,
er enten likefrem forbudt eller faktisk eller rettslig undergitt mere
eller mindre vidtgående begrensninger. Det stilles særlige krav til
hederlighet og god oppførsel så vel i som også utenfor tjenesten,
og ved siden av et spesielt og gjerne særlig strengt strafferettslig
ansvar er de i regelen underkastet egne tjenstlige disiplinærbestem-
melser. Aktiv deltagelse i politisk virksomhet er ikke sjelden ut-
trykkelig forbudt, og under enhver omstendighet må tjenestemenn
i mere fremskutte stillinger de fleste steder utvise betydelig resig-
nasjon i denne henseende, selv om de ikke — hvilket ofte er tilfelle
— i større eller mindre utstrekning mangler valgbarhet til politiske
representative forsamlinger. Tjenestemennene forutsettes å ofre all
sin tid og arbeidskraft for stillingen, for høyere tjenestemenn endog
uten særskilt godtgjørelse for arbeid utover den regelmessige ar-
~beidstid. Lønnet bibeskjeftigelse er i alminnelighet enten forbudt
eller avhengig av samtykke fra overordnet tjenestemyndighet.

Det alminnelige lovgivningspolitiske formål som ligger til grunn
for den særordning for tjenestemennene som i sine hovedtrekk er
antydet i det foregående, er selvsagt å dra omsorg for at statstje-
nesten kan bli utført på den beste og mest hensiktsmessige mate.
Men ellers er det mange og kryssende hensyn som har gjort seg
gjeidende, herunder også historiske og tradisjonsmessig betingede
forhold. Forvaltningsretten er mindre universell enn de fleste andre
grener av rettssystemet, og historiske tilfeldigheter, nedarvede
rettsforestillinger og alminnelig politisk klima har i betydelig ut-
strekning satt sitt preg på den aktuelle ordning i de forskjellige
land. Felles er imidlertid ønsket om å sikre stabile forhold, konti-
nuitet, pålitelighet og saklighet. Hensynet til at det er staten, det
samfunnsmessige fellesskap, som er arbeidsgiver, og at virksomhe-
ten skjer til fremme av statsformål, har i forskjellige retninger utfelt
seg i ensartede eller nær beslektede regler. At statens virksomhet
i alminnelighet i eminent forstand må betegnes som samfunnsnød-
vendig, har de fleste steder ledet til visse begrensninger i streike-
retten, likesom dette hensyn ofte synes å ha begrunnet at tjeneste-
mannskategorien er avgrenset rommeligere enn man ellers ville
ha funnet rimelig. En noe mindre almengyldig karakter har kan-
skje under nutidens forhold behovet for å motvirke politisk inn-
flytelse og korrupsjon, et moment som har vært en vesentlig faktor
ved istandbringelsen av den gjeldende ordning av the Civil Service
i Storbritannia og USA. Men kauteler som er egnet til å hindre
vilkårlighet også av dette slag, forekommer likevel i en eller annen
form i de fleste lands tjenestemannslovgivning, f. eks. i den norske
lovs regler om ansettelsesråd og den finske ordning med «förslag»
og «besvärsrätt».
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2. Offentlig rett og privatrett.

[Litt.: F. Castberg: Innledn. til forvaltningsretten (1938) s. 5—10
og s. 21—26; R. Knoph: Norges rett (3. utg. 1949) s. 34—38; Poul
Andersen: Dansk Forvaltningsret (2. utg. 1946) s. 5—13 og s. 37—39;
Alf Ross: Sondringen mellem privat og offentlig Ret (Tidsskr. for
Rettsv. 1936 s. 109—125); Nils Herlitz: Inledning till förvaltningsrättens
studium (1937) s. 11—26; Olavi Rytkölä: Om analogisk tillämpning av
privaträttsliga rättsnormer och -principer i den offentliga rätten
(Nord. Adm. Tidsskr. 1950 s. 15—23).]

Rettslig sett karakteriseres tjenestemannslovgivningen ved at
den er bestemt av offentligrettslige hensyn og etter hevdvunnen
systematikk henføres til den offentlige rett. Under en rettsforfat-
ning etter hvilken visse grunnleggende rettsprinsipper er tillagt
særskilt kvalitet (gjennomslagskraft), vil oftest en del av bestem-
melsene om statstjenestemennenes rettsstilling ha grunnlovsmessig
karakter og således høre hjemme i forfatningsretten. Dette er bl. a.
tilfelle i Norge og har her i landet av forskjellige grunner hatt
særlig betydning for rettsutviklingen. Ellers er forvaltningsretten
den del av den offentlige rett der emnet har sin naturlige plass.

Det kan spørres hva det egentlig innebærer at tjenestemanns-
retten henføres til den offentlige rett. Om det har noen rettslig
betydning eller om det utelukkende er et systematisk spørsmål?
Selv om svaret etter norsk rett rent umiddelbart virker nokså opp-
lagt, kan en nærmere klargjøring av dette forhold ha en viss almin-
nelig interesse.

Sondringen mellom offentlig rett og privatrett er systematisk
sett grei og velkjent. Oppdelingen av det samlede rettsstoff på to
hovedrubrikker, henholdsvis for den offentlige rett og privatretten
(sivilretten), er gammel og grunnfestet i kontinental rettsvitenskap
og har derfra vandret inn i Norden. (Derimot er en slik inndeling
vel i høyden de facto anerkjent i engelsktalende land). Skillet mel-
lom offentlig rett og privatrett har som kjent i høy grad beskjefti-
get utenlandsk teori, først og f rems t i Frankrike og Tyskland.
Dette henger naturligvis sammen med at spørsmålet har en ganske
annen betydning i land med en utviklet administrativ rettspleie
enn i Norge (og Danmark) der de alminnelige domstoler har kom-
petanse også i tvister som angår offentlige myndigheter eller offent-
lige interesser. Det har i teorien gjort seg åtskillig meningsfor-
skjell gjeldende med hensyn til valg av tilknytningsmomenter.
Enkelte har lagt avgjørende vekt på arten av de interesser som
tiisiktes fremmet (interesseteoriene), andre på den omstendighet
at en offentlig myndighet opptrer som part i vedkommende forhold
(subjektsteoriene), mens atter andre har funnet tilknytningen i
selve den positive retts utsagn (positivrettslige teorier).

De synsp mkter som ligger til grunn for de nevnte teorier, er
selvsagt ikke uten interesse. Det vil i alminnelighet være rettsvik-
tige momenter at en rettsregel har til formål å tilgodese primære
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offentlige interesser, eller at staten eller en offentlig myndighet
er part i et rettsforhold, eller at et rettsbud etter sitt innhold eller
sin utformning fremtrer som vesensforskj eilig fra dem som har til
oppgave å regulere det livsrom som er levnet de private borgeres
handlefrihet. Men ellers må det i hvert fall for norsk retts vedkom-
mende uten videre kunne fastslås at når man ser bort fra den grunn-
lovsbestemte rett, er det ikke hjemmel for å oppstille noe prinsipielt
skille mellom offentlig rett og privatrett. Det finnes ikke brukbare
kriterier som kan tjene som middel til en eksakt utsöndring av en
del av rettsstoffet som offentligrettslig (forvaltningsrettslig); og
det har heller ingen umiddelbar rettslig betydning uten for så vidt
som enkelte tilfeldige lovbud, åpenbart under innflytelse av den
tradisjonelle systematikk, motsetningsvis har introdusert sondrin-
gen i lovgivningen, dog ikke i tjenestemannsretten. Når en stor
og stadig voksende del av rettsstoffet henføres til den offentlige
rett — og når dette etter norsk oppfatning for tiden er tilfelle med
bestemmelsene om rettsforholdet mellom staten og tjenestemen-
nene — beror dette altså ikke på noen kvalitetsmæssig forskjell og
heller ikke på at sondringen medfører spesielle rettsvirkninger.
Det beror på at regiene har en slik særskilt tilknytning til det offent-
lige at det finnes naturlig å skille dem ut som en egen gruppe i
motsetning til privatretten. Man kan med en selvfølgelighet uttrykke
det slik at tjenestemannslovgivningen etter norsk oppfatning hører
til den offentlige rett fordi den erkjennes som utformet i hoved-
saken etter offentligrettslige synspunkter. At så er tilfelle, er imid-
lertid langtfra et forhold som utelukkende har systematisk eller
pedagogisk interesse. Det er et uttrykk for at disse rettsregler ut-
viser visse typiske eiendommeligheter som ikke i samme utstrek-
ning gjør seg gjeldende ved ublandet privatrettslige forskrifter.
For det første er de nesten alltid ufravikelige. Bestemmelser om
tjenestemennenes rettsstilling kan således som hovedregel ikke være
gjenstand for omformning ved avtaler eller tilsagn i det enkelte
tilfelle. Enten må vedkommende innrømmes den rettsstilling som
er foreskrevet i lovgivningen, eller han skal ikke gis status som
tjenestemann. Videre vil de rettigheter og begunstigelser som er
tillagt tjenestemennene, være tilstått dem med henblikk på det
offentliges interesser, ikke av hensyn til vedkommende tjeneste-
mann personlig. Dette skulle naturlig føre til at det i dette forhold
ikke bør være tale om såkalte ervervede rettigheter. Grunnloven
beskytter i alminnelighet ikke «rettigheter» som er tillagt den en-
kelte av hensyn til primære samfunnsinteresser, selv om det vel
etter norsk praksis — også bortsett fra offentlige tjenesteforhold
— neppe unntaksfritt kan hevdes at bare en privatrettslig og ikke
en offentligrettslig status er beskyttet. Tjenestemannslovgivningen
må videre generelt sett tolkes i lys av de offentligrettslige formål
som ligger til grunn for forholdet. Dette innebærer at i tvilstilfelle
bør en regel så vidt mulig tolkes slik at den tilgodeser de offentlige
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hensyn som har vært tilsiktet ivaretatt, selv om dette i det enkelte
tilfelle går ut over tjenestemennenes individuelle interesser. Noe
brutalt kan dette uttrykkes ved den adapterte maksime: «In dubio
pro re publica». Et viktig moment, som for øvrig har nøye sam-
menheng med de forannevnte, uttrykkes ofte slik at den offentlige
rett (forvaltningsretten) utgjør et sluttet, autonomt system som
i tilfelle må utbygges og suppleres ved regler hentet fra dens egen
interessesfære, ikke ved analogier fra privatretten. Rettslig sett
er tjenestemannsretten, så vel som andre sentrale deler av forvalt-
ningsretten, undergitt en egen atmosfære, som gjør at det må ad-
vares mot kritikkløs overføring av regler og prinsipper som er
stedegne for privatretten. Dette så meget mere som fristelsen til
uhjemlede lån fra privatretten av forskjellige grunner er særlig
nærliggende på dette område.

3. Status eller kontrakt.
[Litt.: F. Castberg: Innledn. til forvaltningsretten (1938) s. 164—

166; Henry Østlid: Det offentliges adgang til å avskjedige embeds- og
tjenestemenn (1940), (vedlegg til Tidsskr. for Rettsv.) s. 51—61; S.
Grette: Forholdet mellem staten og dens tjenestemenn efter norsk rett
(Nord. Adm. Tidsskr. 1928 s. 17—25); Poul Andersen: Kontrakt eller
forvaltningsakt (Nord. Adm. Tidsskr. 1926 s. 78—84); G. Thulin: Sven-
ska statstjänstemäns rättsliga ställning (Nord. Adm. Tidsskr. 1922 s.
254—265); J. Wartiovaara: Om statstjänstemäns rättsliga ställning i
Finland (Nord. Adm. Tidsskr. 1925 s. 88—104); Leon Duguit: Traité
de Droit Constitutional III (2. utg. 1923) s. 95—125; Marcel Waline:
Traité Élémentaire de Droit Administratif (5. utg. 1950) s. 304—308;
André de Laubadére: Traité Élémentaire de Droit Administratif (1953)
s. 662—665; W. Jellinek: Verwaltungsrecht (2. utg. 1929) s. 351—352;
R. Kranenburg: Inleiding in het Nederlands administratiefrecht (1951)
s. 89—100.]

Tjenestemannsforholdets og tjenestemannsrettens offentligretts-
lige karakter har til dels vært ufullstendig erkjent. De virkninger
for den rettslige behandling som skulle følge av den særskilte til-
knytning til det offentlige, har i sammenheng med dette ikke overalt
og alltid vært like konsekvent realisert. Tjenestemannsforholdet
har gjennom teori og praksis i forskjellige retninger vært gjenstand
for påvirkning eller infiltrasjon av privatsrettslige synspunkter,
slik at det i rettslig henseende er kommet til å innta en uklar og
labil mellomstilling. De nærmere årsaker til dette må søkes på
ulike hold, men antakelig har fortrinnsvis følgende hovedmomenter
gjort seg gjeldende: Tjenestemannsforholdet frembyr, formelt og
økonomisk, påtagelig likhet med en privatrettslig arbeidskontrakt
og har også delvis historisk tilknytning til denne. Staten benytter
seg i sin virksomhet ikke utelukkende av tjenestemenn i egentlig
forstand, men i like høy grad av funksjonærer og arbeidere som
ikke er gitt tjenestemannsstatus, men helt eller delvis inntar en
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rettsstilling analog med den som tilkommer arbeidstakere i privat
virksomhet. Staten opptrer under sin virksomhet ikke bare i egen-
skap av utøver av offentligrettslig myndighet, men også, som det
ofte uttrykkes, som privatrettslig rettssubjekt. Når den på denne
mate beveger seg utenfor den offentligrettslige sfære, vil dens hand-
linger bare delvis reguleres ved stats- eller forvaltningsrettslige
regler. Disse kommer som hovedregel bare inn når det gjelder
spørsmålet om statens rett eller legitimasjon til å handle som den
gjør. Selve den virksomhet som drives, de kontrakter som inngås
og rettsforhold som stiftes, vil være undergitt vanlige privatrettslige
'regler. Denne dobbelthet i den rettslige innordning kan ha forledet
til det syn at staten, når den verver arbeidskraft, alltid opptrer
i privatrettslig egenskap.

Teori og praksis på dette område lider til dels under en viss
uklarhet, hvilket antakelig — foruten emnets art — skyldes det
vekslende ettertrykk henholdsvis på ansettelsesakten og det ved
denne etablerte tjenesteforhold. Når det gjelder selve ansettelses-
akten har enkelte fortrinnsvis festet sin oppmerksomhet ved at det
står to parter overfor hverandre, staten og vedkommende ansøker,
og at den sistnevntes tilslutning er nødvendig for at et tjenestefor-
hold skal komme i stand. Under inntrykk av dette har de funnet
det mest naturlig å karakterisere ansetteisen som en overenskomst
eller kontrakt. Andre, for hvem det har veiet tyngre at ansettelse
av tjenestemenn er en viktig statsfunksjon som ofte innebærer
overdragelse av offentligrettslig myndighet, er kommet til at det
er mere treffende å rubrisere forholdet som en forvaltningsakt.
Enhver som beskjeftiger seg nærmere med spørsmålet, vil imdlertid
nødvendigvis måtte komme til at innstiftelsen av et tjenestemanns-
forhold, hva enten man ser saken under den ene eller den annen
synsvinkel, er en rettshandling av en ganske særegen art og at
derfor hverken betegnelsen kontrakt eller forvaltningsakt er ube-
tinget tilfredsstillende. Dette har gitt støtet til at det er lansert
en rekke modifiserte uttrykk som åpenbart tiisikter å gi litt til
begge sider, således «offentligrettslig kontrakt» (contrat de droit
public), «contrat de fonction publique», «statusovereenskomst»,
«administratiefrechtelijke overeenskomst sui generis», «Verwaltungs-
akt auf Unterwerfung», «zweiseitiger Verwaltungsakt» osv. I til-
knytning til betegnelsen offentligrettslig kontrakt har det vært
anført at denne «består av på den ene side en forvaltningsakt, og
på den annen side en privatrettslig viljeserklæring, som binder det
private rettssubjekt i den ene eller annen henseende overfor det
offentlige» (Castberg 1. c. s. 166).

Hvilket navn man skal velge som det mest dekkende av de mange
som er bragt i forslag, er et rent terminologisk spørsmål uten retts-
lig betydning, forutsatt at man fastholder at det utelukkende dreier
seg om den mest adekvate benevnelse for det som foregår når en
person søker og mottar ansettelse i statens tjeneste. En slik iso~



80 FINN HIORTHØY

lering av spørsmålet uten innblanding av momenter hentet fra selve
det materielle rettsforhold, virker i og for seg temmelig kunstig
og er i hvert fall etter norsk rettsoppfatning vanskelig å gjennom-
føre i tilknytning til karakteristikken kontrakt. Det essensielle ved
en kontrakt er etter oppfatningen hos oss at visse vilkår som er
avtalt eller akseptert, skal stå ved makt i kontraktstiden. Kan den
ene part ensidig forandre vilkårene til ugunst for den annen part,
faller det ikke naturlig å si at de har inngått en kontrakt, selv om
de ytre omstendigheter utviser likhet med en kontraktsavslutning.
Det er med andre ord etter norsk terminologi ikke mulig å betegne
ansetteisen som en kontrakt uten at man derved engasjerer seg»
med hensyn til dens rettsvirkninger.

Slik synes man imidlertid ikke alltid å anskue forholdet i andre
land. Bl. a. i fransk rett har det således på den ene side vært hevd-
vunnen lære at tjenestemennene må underkaste seg de vilkår, øko-
nomiske eller andre, som det offentlige til enhver tid finner for godt
å fastsette. På den annen side har ikke dette forhindret Conseil
d'État fra å betegne forholdet mellom staten og tjenestemennene
som en kontrakt, riktig nok som en kontrakt sui generis, «le contrat
de fonction publique», som ikke er undergitt bestemmelsene i Code
civil art. 1134 («Les conventions légalement formées tiennent lieu
de loi å ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent étre révoquées que
de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent étre exécutées de bonne foi.»), jfr. C.E. 30/10—1934.
For så vidt angår nederlansk rett kan nevnes at bl. a. Kranenburg
(1. c. s. 92 flg.) finner at kontraktssynspunktet har de beste grunner
for seg. Hans standpunkt er imidlertid rent formelt bestemt, og
han understreker samtidig at det følger av forholdets særegne
natur at en beskyttet rett (verkregen rechten) til den engang fast-
satte lønn ikke kan tilkomme tjenestemennene.

Uttrykket forvaltningsakt er nøytralt og gir derfor ikke opphav
til den indre motstrid som er antydet ovenfor. Det uttaler i og for
seg intet om det nærmere innhold av tjenestemannsforholdet, som
derfor kan være ordnet enten etter ublandet offentligrettslige hen-
syn eller etter kontraktslignende synspunkter. Det er for så vidt
betegnende at «forvaltningsaktteorien» siden Jellinek (1929) må
betegnes som den herskende i Tyskland der det inntil nazistyret
var grunnlovsmessig fastsatt at «Die wohlerworbenen Rechte der
Beamten sind unverletzlich» (Weimarforfatningen art. 129). På
samme mate synes det på svensk og finsk hold å være stemning
for synspunktet forvaltningsakt, til tross for at tjenestemennene
i begge land etter gjeldende rett i betydelig utstrekning antas å
kunne påberope seg velervervede rettigheter, jfr. Thulin (1. c. s. 256)
og Wartiovaara (Les . 92). •

I norske fremstillinger, som alle er mere eller mindre farvet av
kontraktssynspunkter, skjelnes det naturlig nok i alminnelighet
ikke på den forannevnte mate mellom selve ansettelsesakten og det
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i og med denne etablerte rettsforhold. Man bruker her, for øvrig
som følge av en viss begrepsuklarhet, gjerne uttrykket «forvalt-
ningsaktteorien» om det som snarere burde kalles «statusteorien»,
og legger samtidig i «kontraktsteorien» det innhold at denne be-
grensmessig innebærer en viss likestilling i rettslig henseende mel-
lom tjenestemannsforholdet og en privatrettslig arbeidskontrakt.

Statusteorien, som i forskjellige utformninger ligger til grunn
for den gjeldende rettstilstand i de fleste kontinentale land, går ut
på at en tjenestemann ved sin ansettelse erverver en bestemt status
eller rettsstilling med hensyn til krav på lønn, pensjon, sosial for-
sorg m. v., nemlig den som følger av de på dette tidspunkt gjeldende
lover og forskrifter. Men han har på den annen side ikke noen
beskyttet rett til å forlange at den opprinnelige status blir opprett-
holdt uforandret. Det står til enhver tid statsmyndighetene fritt,
innenfor de grenser som settes av regiene om «exces de pouvoir»,
å forandre lønns- og arbeidsvilkår selv om tjenestemennenes status
derved måtte bli følelig forringet. Teorien har nylig fått lovgiv-
ningsmessig forankring i Frankrike ved tjenestemannsloven av 19.
oktober 1946 art. 5 der det heter at «le fonctionnaire est vis-å-vis
de Vadministration dans une situation statuaire et réglementaire.»
Den tyske lov av 17. juli 1953 gir på et vesentlig punkt uttrykk
for et beslektet syn, idet den fastsetter at lønninger m. v. bare kan
endres ved lov og at tilbakebetaling ikke skal skje dersom en tjene-
stemann med tilbakevirkende kraft blir slettere stillet enn før (§§86
og 87, begges nr. 1). Den garanti som ligger i kravet til lovsformen,
innebærer imidlertid naturligvis en viss faktisk konsesjon til kon-
traktslæren.

Kontraktsteorien, som etter den rådende oppfatning antas å be-
herske den norske tjenestemannsrett, er temmelig uklar i sitt inn-
hold og fortjener neppe å betegnes som en teori for så vidt som
den ikke gir noen sammenfattende forklaring av tjenestemanns-
forholdets rettslige karakter, ikke engang etter norsk rett. Dette
ville være tilfellet hvis den gikk ut på at rettsforholdet mellom
staten og tjenestemennene i prinsippet var «av ganske samme art
som forholdet mellom en privat arbeidsgiver og hans funksjonærer».
Denne oppfatning har virkelig i sin tid vært hevdet fra autoritativt
hold i Norge, men deles neppe lenger av noen. Det er i dag almin-
nelig enighet om at tjenesteforholdet ikke kan jevnstilles med en
privatrettslig arbeidskontrakt, men i betydelig utstrekning må be-
dømmes etter offentligrettslige synspunkter. Når man i norsk teori
har sluttet opp om kontraktssynspunktet er det ut fra den begrun-
nelse at tjenestemennene etter den i Norge gjeldende ordning
«har rettigheter overfor det offentlige, ut over hva der måtte
følge av lovgivningen til enhver tid. Tjenestemennenes lønnskrav
omfatter, når ikke lovlig forbehold i annen retning er tätt, rett til
lønn overensstemmende med de bestemmelser som gjaldt ved anset-
telsestiden. Og denne rett er beskyttet overfor lovgivningsmakten
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ved grunnlovens § 97. Når rettsforholdet hos oss har denne karak-
ter, ligger det nærmest å betrakte det som et kontraktsforhold.
Tjenestemannsforholdet hviler med andre ord på en kontrakt mel-
lom på den ene side det offentlige rettssubjekt, som ansetter tjene-
stemannen, og på den annen side tjenestemannen selv. Dette kon-
traktsforhold er av offentligrettslig art». (Castberg 1. c. s. 164—165).

Det fremgår av dette at «kontraktsteorien», slik som den opp-
fattes i Norge, ikke har prinsipiell eller almengyldig karakter, men
bare gir uttrykk for at tjenestemannen etter positiv norsk rett ved
ansetteisen erverver visse ufortapelige rettigheter som ikke kan
frätas ham eller forringes så lenge tjenesteforholdet består. Hvilke
disse rettigheter er, må betegnes som tvilsomt, idet man ikke finner
noen direkte veiledning i lov, men er henvist til å bygge på de
forutsetninger og prinsipper som har fått uttrykk gjennom lovgiv-
ningsmaktens, domstolenes og administrasjonens praksis. Antakelig
må det skjelnes mellom på den ene side økonomiske rettigheter og
rettigheter som har nøye sammenheng med dem, og på den annen
side bestanddeler av t jenes temannens alminnelige rettsstilling som
ikke har direkte økonomisk betydning for den enkelte og som man
derfor ikke uten å gjøre vold på ordet kan betegne som rettigheter.
Det sier seg imidlertid selv at grenselinjen nødvendigvis må bli
ytterst flytende og usikker. Krav på lønn, pensjon, vartpenger,
skadebot, sykehjelp o. 1. vil formentlig på den ene ytterfront bli
ansett for beskyttede rettigheter. Det samme må konsekvent gjelde
krav på at den opprinnelig fikserte arbeidstid ikke skal forlenges
uten kompensasjon og at en fastsatt rett til ferie ikke skal inn-
skrenkes eller oppheves. Mere tvilsomt er spørsmålet når det gjel-
der opprettholdelse av en bestemt aldersgrense, adgang til lønnet
bierverv eller plikt til å arbeide på overtid. Utenfor de beskyttede
rettigheter må utvilsomt falle adgangen til å se opprettholdt den
gjeldende ordning med hensyn til suspensjon og avskjed i anledning
av tjenesteforgåelser, arten og antallet av ordensstraffer, frem-
gangsmåten ved behandlingen av disiplinærsaker, regler om anke
o. lign.

En særegen karakter har begrensninger i adgangen til oppsigelse,
spesielt den faktiske uoppsigelighet som ved den norske tjeneste-
mannslovs § 20 er innrømmet bestillingsmenn med mere enn 3 års
tjenestetid, idet de bare kan oppsies for tilfelle av at stillingen blir
overflødig eller nedlegges. Det har i sin tid vært hevdet at det
ikke skulle være «noget til hinder i forfatningsrettslig henseende
om man ved lov vilde utvide statens adgang til opsigelse av sine
tjenestemenn, for gjennem en slik lovendring å bane vei for en
omreguler ing av vedkommende tjenestegrener i spareøiemed eller
endog for en almindelig lønnsnedsettelse eller reduksjon av pen-
sjonsrettighetene» (Castberg, Betenkn. 18. nov. 1926, vedlegg til
Ot.med. nr. 3 (1930) s. 51). Denne oppfatning ble imidlertid, til
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dels ganske kraftig imøtegått, og har ikke vært lagt til grunn for
statsmyndighetenes praksis, jfr. Ot.med. nr. 1 (1927) s. 1. og Justis-
departementets skr. 22. desember 1927 (Ot.med. nr. 3 (1930) s. 5).
Castberg har da også senere gitt uttrykk for det endrede syn at
«de utpreget kontraktsrettslige synspunkter som ligger til grunn
for vår retts regler på dette område, medfører visstnok også at
adgangen til oppsigelse ikke ved en ny lov kan utvides med virkning
for tjenestemenn, som er ansatt förut for den nye lov» (Norges
Statsforfatning II (2. utg.) s. 333).

Det er imidlertid en sannhet med modifikasjoner at det er ut-
preget kontraktsrettslige synspunkter som ligger til grunn for den
nåværende rettstilstand i Norge. Disse er i nyere tid kommet ster-
kere i forgrunnen og det lar seg heller ikke nekte at selve den kon-
traktsmessige synsvinkel, som Poul Andersen (1. c. s. 81) uttrykker
det, har hatt «rettsbegrunnende» og «rettsproduktiv» betydning. Men
utgangspunktet for utviklingen må visstnok søkes i forfatningsret-
ten, nærmere bestemt i grunnlovens regler om embetsmennenes
rettsstilling. Av prinsippet i grl. § 22 om at embetsmenn som hoved-
regel er uavsettelige, dvs. ikke kan avskjediges uten lov og dom
og heller ikke uten eget ønske forflyttes, har praksis trukket vidt-
gående konsekvenser med hensyn til embetsmennenes økonomiske
rettigheter og status for øvrig. Det har tidlig festnet seg den opp-
fatning at krav på lønn og dermed sammenhengende forhold (ar-
beidsbyrde, arbeidsområde), ikke kan endres til skade for tidligere
ansatte embetsmenn. Og man har endog vært inne på den betrakt-
ning at det samme gjelder retten til fortsatt å utøve embetets
funksjoner. Det er mulig at denne innstilling rettshistorisk kan
føres tilbake til et privatrettslig utspring, for så vidt som den kan
bunde i tidligere tiders oppfatning om en privatrettslig «eiendoms-
rett» til embetet. Men den har under enhver omstendighet skiftet
karakter ved å legges inn i grunnloven. Det kan selvsagt hevdes
at ufortapelige rettigheter med hensyn til lønn m. v., ikke nødven-
digvis følger av uavsetteligheten og denne oppfatning har da også
undertiden vært søkt gjort gjeldende. Når praksis har anlagt et
annet syn, er imidlertid dette et faktum som man er nødt til å
bøye seg for.

Denne ordning, som i forhold til embetsmennene var fastslått
og velkjent gjennom generasjoner, har ikke kunnet unngå å øve inn-
flytelse også på de øvrige statstjenestemenns rettsstilling. Allerede
forut for tjenestemannsloven ble enkelte bestillingsmenn ansett for
uoppsigelige, og ved loven av 15. februar 1918 ble alle faste stats-
ansatte med over 3 års tjenestetid innrømmet en uoppsigelighet
som i sine praktiske virkninger ikke var meget forskjellige fra
embetsmennenes uavsettelighet. Likheten på dette punkt, i for-
bindelse med utviskningen av grensen mellom embets- og bestil-
lingsmenn, har gjort det nærliggende å trekke de samme slutninger
for de sistes vedkommende som i praksis forlengst var fastslått for
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de førstnevnte. Utviklingen har vært underbygget og fremskyndet
ved den kontraktsanalogi som alltid har vært mere eller mindre latent
til stede. Men det er neppe antakelig at denne isolert sett ville
kunne ha vært utslagsgivende.

Det er vanskelig å ta avgjort standpunkt til spørsmålet om
hvilken ordning av statstjenesten som bør foretrekkes, den konti-
nentale statusordning eller det norske kontraktssystem. De har hver
især sine fordeler og mangler, men begge må antas stort sett å ha
funksjonert tilfredsstillende, hver innenfor det rettssamfunn som
den har vært tilpasset for. Om den norske ordning gjelder dess-
uten at den er i den grad innvevet med historiske og tradisjonsbe-
stemte forhold at det trolig i tilfelle ville vise seg ytterst vanske-
lig å vinne gehør for en radikalt forskjellig linje. Rent alminnelig
sett må det visstnok innrømmes at statusordningen har den beste
juridiske holdning, samtidig som den sannsynligvis også er å fore-
trekke fra et praktisk forvaltningsmessig synspunkt. Kontrakts-
systemet har som følge av spesielle historiske og konstitusjonelle
forhold spilt en gagnlig rolle i Norge, men synes i våre dager å ha
overlevet seg selv. Under en forvaltningsordning som bygger på
legalitets- og egalitetsprinsippet, er det antakelig ikke lenger større
behov for særskilte garantier i forhold til den individuelle tjeneste-
mann.

Begrunnelsen for statusordningen angis i korthet på følgende
mate i fransk teori (Wuline 1. c. s. 305): «Si les fonctionnaires
pouvaient prétendre avoir un droit acquis ii la situation dont ils
bénéficient h. un moment donné, la nécessité de respecter cette situa-
tion serait un obstacle insurmontable å toute reforme ou reorgani-
sation des services publics; eile empécherait de méme toute politique
de compression budgétaire ou en retarderait démesurément les
effets».

Disse hensyn gjør seg selvsagt mere eller mindre gjeldende
overalt, og har også vært sterkt fremme hos oss. Under nedgangs-
tiden i begynnelsen av 1930-årene ga de anledning til en kgl. propo-
sisjon om endring i tjenestemannsloven som gikk ut på en uttryk-
kelig tilføyelse om at de rettigheter som var tilsagt ved loven, til
enhver tid skulle kunne forandres ved ny lov med virkning også
for allerede ansatte tjenestemenn. I begrunnelsen ble det anført:
«Departementet er fullt oppmerksom på at det også er i statens
interesse at dens tjenestemenn gis en mest mulig sikker rettsstil-
ling. Det har imidlertid etter departementets mening vist seg at
staten med den nuværende ordning ikke eier den tilstrekkelige
frihet til å gjennomføre den forenkling og de besparelser som de øko-
nomiske forhold nødvendiggjør. Og tjenestemennenes rettsstilling
må, mener departementet, være tilstrekkelig betrygget, når der ikke
kan gjøres forandringer i den uten ved lov» (Ot. prp. nr. 57 — 1932).
Forslaget ble ikke realitetsbehandlet av Stortinget, og ble på grunn
av endrede forhold ikke fremsatt på ny etter utløpet av valgperioden.
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De budsjett-messige hensyn og hensynet til mulige organisasjons-
forandringer har imidlertid vist seg til en viss grad å kunne tilgode-
ses ved alminnelige og spesielle forbehold, dels i lov (aldersgrenser,
pensjon) eller lønnsregulativ, dels i forbindelse med ansetteisen av
den enkelte tjenestemann. At det har vært funnet nødvendig å ta
slike forbehold, er imidlertid et vitnesbyrd om at den gjeldende
ordning ikke er ideell, og betegner i realiteten en tilnærmelse til
statusordningen. Helt bortsett fra at det i forskjellige forbindelser
har vært reist tvil om den rettslige gyldighet av de nevnte forbe-
hold, er ordningen irrasjonell, bl. a. fordi den kan gi grunnlag for
et kunstig skille mellom ensartede grupper av tjenestemenn. Stor-
tingets noe uforsiktig formede forbehold av 1920, som henviste til
en objektiv sammenligning med det private lønnsnivå, avfødte en
celeber prosess mot staten som ved Oslo byretts dom av 5. februar
1929 ble kjent uberettiget til å nedsette de engang fastsatte lønnin-
ger. Det var etter forholdene forståelig og forsvarlig at søksmålet
ble innledet, men rettslige konflikter av denne karakter og størrel-
sesorden mellom statsmaktene og tjenestemennene er ikke noen
heldig foreteelse.

Mere teoretisk er den inn vending at kontraktslæren ikke er i
samsvar med forholdets offentligrettslige natur. Det kan natur-
ligvis anføres at når lovgivningen tillegger tjenestemennene ufor-
tapelige rettigheter skjer dette ut fra veloverveiede betraktninger
angående hva som best tjener statens interesser, ikke av hensyn til
tjenestemennene personlig. Denne rasjonalisering av en lovgivning
som neppe har ofret denne side av saken tilstrekkelig oppmerksom-
het, virker imidlertid mindre overbevisende. Det staten med rime-
lighet kan være interessert i er at tjenestemennene er trygget i sin
stilling og beskyttet mot vilkårlighet. Men dette formål vil på
vesentlig samme mate kunne oppnås ved en moderne tjenestemanns-
lov etter kontinentalt mønster. I enkelte retninger innrømmer
endog slike nyere lover tjenestemennene større beskyttelse enn disse
er tilsikret ved den norske lov av 1918, f. eks. når det gjelder judi-
sielle garantier. Man har i det hele tatt ikke inntrykk av at det
utenfor ekstraordinære krisesituasjoner foreligger noe ringere mål
av sikkerhet for tjenestemennenes berettigede krav i land som f. eks.
Frankrike, Belgia eller Nederland. Dette er for øvrig heller ikke
tilfelle innenfor den britiske Civil Service, der de offentlige tjeneste-
menn på papiret kan avskjediges når som helst og uten angivelse
av grunner.

En mere tungtveiende innvending knytter seg til den rettslige
uklarhet som er blitt følgen av utviklingen i Norge. Man har ikke
sikkerhet for hvilke rettigheter må anses som velervervede før
domstolene har uttalt seg i saken. Det er for så vidt betegnende
at tjenestemannsloven av 1918 hittil ikke har vært revidert på noe
punkt som fornuftigvis kan antas å berøre tjenestemennenes rettig-
heter. De privatrettslige synspunkter har infisert og skapt uklar-
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het og usikkerhet gjennom hele tjenestemannsretten. Dette kan
innebære en fare for stagnasjon, idet det offentlige, for ikke å gi
anledning til uro og prosesser, kan se seg nødt til å holde fast ved
ordninger som erfaring har vist er modne for revisjon.

Tjenestemannsordningen i Norge har en uløselig sammenheng
med grunnlovsmessige synspunkter. En rasjonell og saklig begrun-
net nyordning kan neppe gjennomføres uten at det foreldede skille
mellom embetsmenn og andre tjenestemenn blir opphevet, eller
grenseskillet trukket etter nye retningslinjer. Dette anbefaler seg
også av andre grunner, idet det må betegnes som en anomali at
en betydelig gruppe av statens tjenestemenn er holdt utenfor den
ellers gjeldende, vesentlig uttømmende lovordning. Men først og
fremst må dette antas å ville lette overgangen til en ordning der de
offentligrettslige synspunkter kommer sterkere til sin rett. Alle
omstendigheter tatt i betraktning vil en utvikling i denne retning
måtte anses som en vinning og i pakt med tiden.

Jf. Forholdet til arbeidsretten.

[Litt.: Stats- och kormnunaltjänstemäns förhandlingsrätt. 1948 års
förhandlingsrättskommittes betänkande (S. O. U. 1951 :54); Eric Törn-
gren: Samhållsanställdas rätt till stridsåtgärder (Sv. stadsförbundets
tidskrift, 1952, s. 69—75); Nils Herlitz: Statstjänsten på ny grundval?
(Förvaltn. Tidskr. 1952 s. 73—93); Folke Nihlfors: Tjänstemannaorgani-
sationerna i Sverige och deras verksamhet (Nord. Adm. Tidsskr. 1952
s. 424—449, jfr. diskusjonsinnlegg s.s=); Henrik Lundh: Tvister i offent-
lige tjenesteforhold og tjenestemenns forhandlingsrett (Nord. Adm. Tids-
skr. 1935 s. 226—250); Utkast til lov om lønnstvister i offentlige tjene-
steforhold. Innst. fra den ved kgl. res. 3. juni 1919 nedsatte tjeneste-
mannskomité (Vediegg til Ot.med. nr. 1 — 1928); Kurt Braun: The
Right to Organize and its Limits (1950) s. 89—117; W. Galenson (ed):
Comparative Labor Movements (1952); A. Esmein: Elements de
Droit Constitutionnel (8. utg. 1928) s. 128—148; De Gemeente. Deel
VI Personeel (Vereniging van nederlandse gemeenten, 1952); André
Molitor: Reflexions sur la fonction publique dans T etat moderne (Revue
Int. des Sciences Adm., 1950 s. 241—258); Georges Langrod: Le fonc-
tionnaire soviétique (Revue Adm., 1951 s. 17—22).]

Den ekspansjon av statens virksomhet som har funnet sted i de se-
nere år, dels på det offentligrettslige område, men først og fremst ved
den økte deltakelse av det offentlige i produksjon og omsetning, har
aktualisert spørsmålet om statstjenestens forhold til privatretten på
en ny og helt annen mate enn omhandlet i det foregående. Her var
det tale om en indre påvirkning, en overføring av privatrettslige syns-
punkter som har influert på den rettslige utformning og behandling
av det individuelle tjenesteforhold uten derfor å rokke ved den kjens-
gjerning at dette forhold var offentligrettslig. De nye strømninger
som gjør seg gjeldende, angår ikke direkte forholdet til den enkelte
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tjenestemann, men behandlingen av tjenestemennene som gruppe.
Som følge av den alminnelige politiske utvikling i forbindelse bl. a. med
de tilpasningsvanskeligheter som er oppstått mellom den tradisjonelle
statstj eneste og de stadig voksende kretser av ny tilkomne statsansatte,
er forholdet til arbeidsretten kommet stadig sterkere i forgrunnen.
Problemet har vært .mere eller mindre latent til stede, nær sagt så lenge
det har eksistert en organisert arbeiderbevegelse. Men det er nytt
når man på ansvarlig hold uten å skjelne mellom de forskjellige kate-
gorier av statsansatte, går inn for den størst mulige likestilling mellom
offentlige og private arbeidsforhold med hensyn til organisasjons- og
forhandlingsrett samt retten til å anvende kollektive kampmidler.
Først ut i sine ytterste konsekvenser synes denne tankegang å kunne
lede til noe i retning av en overflytning av statstj enesten til den privat-
rettslige sfære slik at dens offentligrettslige karakter blir vesentlig
avdempet. Status- eller kontraktsordning vil være et forholdsvis
underordnet moment i forhold til en omlegging som antydet. Begge
vil i tilfelle måtte bli g jenstand for omdannelse i vesentlige henseender.
De «ervervede rettigheter» som bl. a. norske embets- og tjenestemenn
antas å kunne påberope seg, må visstnok forutsettes å ville volde
visse vanskeligheter ved overgangen til et nytt system. Men på den
annen side vil den privatrettslige tilknytning som ligger i selve kon-
traktssynspunktet, trolig gjøre det lettere å akseptere tanken om en
likestilling mellom offentlige og private arbeidstakere også på det
arbeidsrettslige område. De kontinentale statusordninger, som er
gjennomsyret og båret oppe av offentligrettslige synspunkter, vil
antakelig i denne henseende vise seg mere motstandsdyktige.

Ved behandlingen av spørsmålet om statstjenestens forhold til
arbeidsretten faller det ikke naturlig å begrense området for frem-
stillingen på samme mate som tidligere. Selv om det også her tør vise
seg å være grunnlag for å skjelne mellom personer med tjenestemanns-
status og andre statsansatte, er ikke dette noe som uten videre følger
av seg selv. De argumenter som har vært fremført til fordel for en
særbehandling i arbeidsrettslig henseende, omfatter i åtskillig utstrek-
ning samtlige arbeidstakere i statens tjeneste.

Innledningsvis kan det være grunn til å peke på at det ikke
er noe nytt at den ordinære lovgivning om arbeidstvister m. v.
delvis kommer til anvendelse også overfor staten som arbeidsgiver.
Den norske lov om arbeidstvister av 5. mai 1927 omfatter således
statsarbeidere som arbeider på akkord eller med en oppsigelsesfrist av
under 2 måneder, forutsatt at vedkommende ikke «må regnes for of-
fentlig tjenestemann» (§ 1 nr. 1 b). (Offentlig tjenestemann i forannevnte
forstand betyr ikke at vedkommende går inn under loven om offentlige
tjenestemenn av 15. februar 1918. Det dreier seg her om en distinksjon
som går på tvers av de øvrige inndelinger. Offentlig tjenestemann
i denne forbindelse vil si en person som utøver en viss offentlig myn-
dighet, og begrepet er utformet i tilknytning til bestemmelsene i straffe-
lovens kap. 11 (Förbrytelser i den offentlige tjeneste) og kap. 12 (For-
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brytelser mot den offentlige myndighet), jfr. også kap. 33 og 34. Of-
fentlige tjenestemenn i forhold til straffelovgivningen er, foruten nesten
alle ombudsmenn, størsteparten av de mere betrodde tjenestemenn i
stat og kommune, ja unntaksvis også funksjonærer i privat virksomhet.
I prinsippet er det et konkret vurderingsspørsmål, som hører under
domstolene, hvorvidt noen er utstyrt med offentlig myndighet på en
slik mate at han må anses for offentlig tjenestemann). En beslektet
ordning gjelder i Sverige, jfr. lov om förenings- och förhandlingsrätt
11. september 1936 § 1 som unntar «sådana arbetstagare i statens eller
kommunernas tjänst, som äro underkastade ämbetsmannaansvar».
Også i de fleste andre land vil man støte på grupper av statsansatte,
særlig personer med manuelt arbeid samt funksjonærer og arbeidere
i statens forretningsmessige virksomheter, som i arbeidsrettslig hen-
seende er likestillet med arbeidstakere i private bedrifter, enten helt ut
eller i hvert fall i den form at deres lønninger fastsettes i samsvar med
«the prevailing wage rates». I alminnelighet vil de i så fall samtidig
være antatt på vanlig kontraktsbasis uten å være tillagt status som
tjenestemenn.

Det har riktignok vært hevdet, og fastholdes enkelte steder frem-
deles, at vanlig organisasjonsrett, tariffavtaler og i siste omgang an-
vendelse av kollektive kampmidler prinsipielt må være utelukket i
forhold til enhver som har staten til arbeidsgiver. Det har for så vidt
rent i sin alminnelighet vært anført at organisasjonsretten og hva
dermed følger historisk og begrepsmessig hører hjemme innenfor det
private ervervsliv og ikke kan overføres til offentlige arbeidsforhold.
I tilslutning til dette har man fremhevet forskjellen med hensyn til
virksomhetens formål. Selv om det gjelder tiltak av samme eller ve-
sentlig likeartet beskaffenhet, utøver staten, i motsetning til private
driftsherrer, i alminnelighet ikke sin virksomhet med sikte på profitt.
Videre har det med styrke vært henvist til det særlige moment at
arbeidsgiveren er staten, dvs. fellesskapet. Å anvende organisasjons-
messig påtrykk, enn si kollektive kampmidler, for å øve innflytelse på
statsmyndighetenes beslutninger, er — hevdes det — ensbetydende
med å innlede krigstiltak mot selve samfunnet. Det vil heller ikke i
disse forhold, anføres det, være det samme behov for organisering og
maktanvendelse, idet staten i egen interesse har og må ha en særskilt
omsorgsplikt overfor sine tjenestemenn og arbeidere. Det er ikke
loven om tilbud og etterspørsmål som er den bestemmende faktor ved
fastsettelsen av de statsansattes lønns- og arbeidsvilkår. (I samme plan
ligger synspunktet om staten som «mønsterarbeidsgiver.») Endelig har
det vært fremholdt at den virksomhet som drives av det offentlige,
må forutsettes i særlig grad å være samfunnsnødvendig og at det derfor
er spesielt viktig at den ikke blir gjenstand for avbrytelse. I sammenheng
med dette står det forhold at partenes stilling er ulik, idet statens
offentligrettslige plikt til å utføre de oppgaver som er pålagt den, gjør
det umulig for den å benytte lockout (arbeidsstengning).

Betraktninger av denne eller lignende art har i enkelte land ført til
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at samtlige statsansatte, så vel tjenestemenn som andre, er satt i en
særstilling i forhold til arbeidslovgivningen, spesielt når det gjelder
adgangen til å gå til streik. Således gjelder streikeforbudet i den sveit-
siske tjenestemannslov av 30. juni 1927 art. 23 ikke bare for de egentlige
tjenestemenn, men såvel for de såkalte «Angestellten» (som ikke har
tjenestemannsstatus) som for arbeidere som er engasjert på privat-
rettslig basis. På samme mate gjelder det tilsvarende forbud i den
amerikanske Taft Hartley lov enhver som er ansatt i forbundets eller
en offentlig korporasjons tjeneste, ikke utelukkende personer som i
teknisk forstand hører til «the civil service». I sammenheng hermed
opptrer i begge land bestemmelser som hjemler visse begrensninger
i organisasjonsretten. Et langt mere alminnelig forekommende forhold
er det imidlertid at forskjellige grupper av statsarbeidere selv om de
ikke, hva delvis er tilfelle i Norge, er opptatt i tjenestemannsgruppen,
må finne seg i å få sine lønns- og arbeidsvilkår ensidig fastsatt av myn-
dighetene uten å kunne gjøre krav på ordinære forhandlinger og avtale.

Den alminnelige utvikling synes imidlertid å gå i motsatt retning.
Når det gjelder statsarbeidere og andre som ikke har tjenestemannsstatus,
er det i de fleste land en mark ert tendens henimot likestilling med
arbeidstakere i privat virksomhet. Etter forholdene synes det også
naturlig, ja nærmest uunngåelig, at dette i det lange løp må bli resultatet.
På den ene side virker ikke de argumenter som har vært anført for
å stille de statsansatte i en særstilling, ubetinget overbevisende når det
gjelder den privatrettslige sektor av statens virkefelt. Det er nok så
at heller ikke denne virksomhet i alminnelighet har til øyemed å skaffe
statskassen inntekter, men den drives likevel, eller bør i hvert fall
drives, etter forretningsmessige prinsipper. Dette synes bl. a. å måtte
føre med seg at staten når det gjelder lønninger, arbeidsvilkår og i det
hele forholdet til arbeidsstokken, må følge takten i og iaktta regiene
for det private ervervsliv. At en streik eller blokade overfor staten
som arbeidsgiver i større utstrekning enn slike aksjoner i det private
bedriftsliv vil fremtre som rettet mot samfunnet, er utvilsomt tilfelle.
Nettopp derfor er slike konflikter erfaringsmessig forholdsvis fåtallige
og kortvarige, fordi de oftest temmelig snart vil få en mere eller mindre
velgrunnet alminnelig opinion imot seg. Nærmere besett er det imid-
lertid åtskillig som taler for at det mere er følelsesmessige momenter
og hensyn til politikk og prestisje, enn egentlige saklige grunner, som
har vært tillagt vekt i dette forhold. Enhver ordinær kollektiv aks jon
i interessetvister er et med tvang eller trusler om tvang underbygget
forsøk på å tilegne seg en utvidet andel av det nasjonalprodukt som
kan være gjenstand for fordeling. Hvorvidt det er skattyterne eller
forbrukerne som i siste omgang skal utrede omkostningene, synes å
burde komme ut på ett, forutsatt at de fremsatte krav økonomisk
og samfunnsmessig er rimelige og forsvarlige. Det forholder seg jo
heller ikke så at staten som arbeidsgiver står helt uten forsvarsmidler,
selv om den i alminnelighet fornuftigvis ikke kan gripe til lockout.
Foruten den støtte den ofte vil ha i den offentlige mening, har den ikke
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sjelden grepet til forskjellige former for arbeidsplikt (rekvisisjon), likesom
den alltid har det i sin makt å avblåse kampen ved gjennom lov å påby
voldgift, prolongasjon av gjeldende tariffer m. v. At også den privat-
rettslige virksomhet som utøves av staten har en særlig samfunns-
nødvendig karakter, vil likeledes i alminnelighet være tilfelle. Det er
presumptivt nettopp dette som er årsaken til at den er overtatt av det
offentlige. Men det dreier seg alilkevel bare om en spesiell, og oftest
begrenset del, av den for samfunnet livsviktige virksomhet. Man kan
f. eks. tenke på forsyning med brød, melk, brensel eller andre livs-
fornødenheter som i de aller fleste land fremdeles er overlatt til den
private foretaksomhet. Under våre dagers kompliserte samfunnsforhold
er det i det hele tatt svært meget av produksjon, transport og omsetning
som fremtrer som samfunnsnødvendig. Men under enhver omstendighet
er ikke dette et kriterium som har særskilt anvendelse i forholdet mellom
staten og dens arbeidere. Det er ikke fordi en virksomhet drives av
staten, men fordi den er samfunnsnødvendig, at man har følt behov
for å bringe den i ly for arbeidslivets stormer. Dette har da også til
en viss grad vært utvirket i praksis, dels ved særskilte lovtiltak, dels
ved frivillige overenskomster mellom organisasjoner av arbeidere og
arbeidsgivere. I Norge ble et forslag i denne retning fremlagt av den
såkalte boikottlovkomité av 1931, jfr. vediegg til Ot. prp. nr. 6 (1933).
Forslaget, som ikke ble opptatt av Regjeringen, inneholdt — under
hensyn til Stortingets bevilgningsmyndighet — visse særregler for
samfunnsnødvendig virksomhet som ble drevet av staten. Undertiden
har statsmyndighetene valgt den utvei å søke å sikre arbeidsfreden
på dette område ved å overføre personalet i særlig ømtålige statsvirk-
somheter til tjenestemannsgruppen, jfr. spesielt den tyske tjeneste-
mannslovs § 4 nr. 2.

Selv om man fremdeles måtte være av den oppfatning at det, alle
omstendigheter tatt i betraktning, er prinsipielt riktig og forsvarlig
at alle statsansatte holdes utenfor den ordinære arbeidslovgivning,
vil det trolig vise seg at dette ikke lenger er praktisk mulig. Slik som
situasjonen arter seg i dag, virker skillet på dette punkt mellom of-
fentlig og privat næringsdrift mere og mere kunstig, og presset fra ar-
beidslivets organisas joner vil antakelig i lengden ikke kunne motståes.
Statsmyndighetene vil før eller senere måtte forsone seg med at staten
også i denne henseende må stå i samme stilling som private arbeids-
givere. (Dette selvsagt under forutsetning av at man opprettholder
et system med overveiende privat næringsvirksomhet.) At man i de
fleste land i dag i arbeidsrettslig henseende bygger på en sondring mellom
ordinære statsansatte (arbeidere) og egentlige tjenestemenn, synes å
fremgå av den behandling spørsmålet har vært undergitt for inter-
nasjonalt forum. På den 31. internasjonale arbeidskonferanse i San
Francisco i 1948 ble det bl. a. vedtatt en konvensjon (nr. 87) om före-
ningsfrihet og beskyttelse av organisasjonsretten. Konvensjonen fast-
setter i art. 11 at ethvert medlem av den Internasjonale Arbeids-
organisasjon, som konvensjonen gjelder for, plikter å treffe alle nød-
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vendige og dertil egnede tiltak for å sikre at arbeiderne og arbeids-
giverne fritt kan utøve organisasjonsretten. (Det er tatt et spesielt
forbehold i art. 9 nr. 1 som går ut på at de enkelte lands lover og ved-
tekter skal bestemme i hvilken utstrekning de garantier som er fastsatt
i konvensjonen skal gjelde for de væpnede styrker og politiet). På den
32. konferanse i Genéve 1949 forelå bl. a. til behandling et utkast til
konvensjon (nr. 98) om gjennomføring av prinsippene for organisa-
sjonsretten og retten til å føre kollektive forhandlinger. I den tekst
som var utarbeidet av Arbeidsbyrået, var det foreslått gjort unntak
for «public officials benefiting from conditions of employment which
protect them from interference with the free exercise of the right to
organise as defined by the present Convention.» Det viste seg at det
på konferansen rådet åtskillig uklarhet både om forholdet til konv.
nr. 87 og om hva der egentlig lå i uttrykket «public officials». Det synes
imidlertid å ha vært alminnelig enighet om at unntaksbestemmelsen
bare burde omfatte statstjenestemenn i egentlig forstand. I et endrings-
forslag, redigert av et arbeidsutvalg, ses således brukt uttrykket «pu-
blic officials benefiting from special rules and regulations laying down
their conditions of employment». Den sør-afrikanske regjeringsdele-
gerte anførte at det etter hans mening burde klargjøres at betegnelsen
«public officials» bare gjaldt «officials in the strict sense of the term».
Den britiske regjeringsdelegerte bemerket i tilknytning til en senere
foreslått formulering (officials employed in Government offices), at
denne tok sikte på å skjelne mellom personer som hadde «special respon-
sibilities» og andre statsansatte. Resultatet av behandlingen ble at
konvensjonens art. 6 fikk følgende lydelse: «This Convention does not
deal with the position of public servants engaged in the administration
of the State, nor shall it be construed as prejudicing their rights or
status in any way.» Forbeholdet med hensyn til de væpnede styrker
og politiet ble gjentatt (art. 5 nr. 1).

På bakgrunn av det som er anført i det foregående, vil behandlingen
nedenfor bli begrenset til hovedsakelig å gjelde de egentlige statstje-
nestemenn, dvs. de statsansatte hvis rettsstilling er regulert ved sær-
skilte, offentligrettslige bestemmelser. Linjene er her for øvrig temmelig
uklare, idet tjenestemannsgruppens karakter og omfang etter de posi-
tivt gjeldende ordninger er ytterst varierende. Utvidelse synes ofte
å være skjedd under hensyn til mere kortsiktige politiske interesser,
ikke fordi det er oppstått nye grupper av statstjenere som prinsipielt
sett hører hjemme under den spesialordning som fra før av gjaldt for
tjenestemenn i egentlig forstand. Kretsen av personer som innehar
tjenestemannsstatus er som følge av dette mange steder, bl. a. i Norge,
kommet til å innbefatte en større eller mindre bestand som det neppe
er særlig tungtveiende grunner for å undergi annen behandling enn
arbeidstakere i privat virksomhet. Spørsmålet om den arbeidsrettslige
stilling må under hensyn til dette i vesentlig grad behandles løsrevet fra
de avgrensninger av tjenestemannsbegrepet som faktisk har funnet sted.
En alminnelig forutsetning for drøftelsen er at det dreier seg om personer
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som etter den hittil rådende oppfatning utfører tjenester eller innehar
stillinger som har en særskilt offentligrettslig tilknytning.

Innledningsvis kan det ligge nær å spørre om det overhodet lenger
er grunn til å fastholde en særskilt offentligrettslig status for visse
arbeidstakere i statens tjeneste, dvs. opprettholde en egen tjeneste-
mannsklasse. Det kan tenkes hevdet at denne ordning er en overlevering
fra generas joner som levet under vesentlig forskjellige samfunnsforhold,
men at utviklingen nå er kommet derhen at det ikke lenger er grunnlag
for å skjelne mellom forskjellige grupper av statsansatte og mellom disse
og arbeidstakere i privat virksomhet. Det må også innrømmes at det
rent umiddelbart sett foreligger visse holdepunkter for en slik betrakt-
ningsmåte. Det klages fra enkelte hold, særlig i Frankrike, over at i våre
dager «tout devient droit public» (Ripert: Le Declin du droit, 1949), og
dette gjelder ikke minst på arbeidslovgivningens område. Det private
arbeidsliv er i dag i en hittil ukjent utstrekning behersket av samfunns-
messige synspunkter og offentligrettslig lovgivning. En rekke av de be-
gunstigelser som opprinnelig bare ble tilstått innenfor statstjenesten,
innrømmes nå i henhold til lov, avtale eller sedvane også i forhold til
lønnsmottakere i privat virksomhet. For Norges vedkommende kan bl.
a. pekes på bestemmelsene i arbeidervernloven av 19. juni 1936 § 33 nr.
3 om erstatningsrett for arbeidere som blir oppsagt uten saklig grunn,
regiene i den samme lovs § 17 om begrensning av den normale arbeidstid,
påbudet om arbeidsreglement (§ 34) m. v. Ferieloven av 14. november
1947 oppstiller som alminnelig regel at alle arbeidstakere i privat virk-
somhet skal ha rett til ferie hvert år i 18 virkedager, og stiller for så
vidt, i hvert fall på papiret, disse bedre enn offentlige tjenestemenn som
i loven av 15. februar 1918 § 5 bare er tilsagt en ferie av «minst 14
dager». Tjenestemannslovgivningens system med vartpenger kan sam-
menholdes med den tvungne trygd mot arbeidsløshet (1. 24. juni 1938),
og de i tjenestemannsloven tilsagte yteiser i anledning av sykdom, ulyk-
ker o. lign. med den omsorg som er etablert ved lovgivningen om tvungen
syke- og ulykkesforsikring. Det er ved lov opprettet eller forberedt pen-
sjonsordninger for visse private yrkesgrupper, og hele landets befolkning
nyter en, riktignok nødtørftig sikkerhet for sin alderdom i henhold til
lov om alderstrygd av 16. juli 1936. Ved siden av disse lovgivnings-
messige tiltak, er det dels etter ensidig initiativ av vedkommende be-
driftsinnehaver, dels og fortrinnsvis, som ledd i tariff messige ordninger
sørget for videregående sosiale ytelser, likesom det på forskjellig mate
er skapt garantier mot vilkårlighet ved ansettelse og avskjedigelse.

De forhold som er nevnt ovenfor, har utvilsomt i visse retninger
gjort forskjellen mellom statstjenesten og private arbeidsforhold
mindre fremtredende enn tidligere. Den som vil hevde at utviklingen
har gjort en spesiell tjenestemannslovgivning overflødig, overser imid-
lertid at denne har et annet og vesentligere formål enn å dra omsorg
for tjenestemennene i sosial henseende. Hovedformålet med de spesielle
tjenestemannsregler er å vareta interesser som nærmest må sies å ligge
i det statsrettslige plan. Det er å skaffe til veie og beholde pålitelige,
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dyktige, erfarne og upartiske redskaper for statsmakten. For så vidt
er det sentrale i bestemmelsene de forskrifter som handler om ansettelse,
avskjedigelse og disiplinære reaksjoner. Det statsrettslige formål
gir hele lovkomplekset en egen farge. Forholdet mellom staten og
tjenestemennene må nødvendigvis få en annen karakter enn forholdet
mellom en alminnelig arbeidsgiver og hans funksjonærer og arbeidere.
De egentlige statstjenestemenn er ikke bare statens tjenere. Fra en
viss synsvinkel sett er de faktisk staten. I dette bunder bl. a. kravet
cm ed eller forsikring, nødvendigheten av plettfri vandel ikke bare i,
men også utenfor tjenesten, bestrebelsene for å holde politisk inhflytelse
utenfor statstjenesten, frykten for splittet lojalitet, den særskilte
strafferettslige behandling av forgåeiser i eller rettet mot den offentlige
tjeneste osv. Det er etter det som foreligger neppe nødvendig å gå
nærmere inn på spørsmålet om hvorvidt det fremdeles er behov for
særskilte regler om den egentlige s tatstj eneste. Det er en kjensgjerning
at slike særordninger opprettholdes overalt, og det er så vidt vites
ingensteds fremkommet forslag om noe fullstendig systemskifte for
så vidt. Utvidelsen av statens kontrollerende og regulerende virksomhet
synes også snarere å tilsi at de spesielle krav til offentlige tjenestemenn
bør skjerpes enn det motsatte. Det er mulig at tilstedeværelsen av en
særskilt tjenestemannsklasse er et övergångsfenomen som engang vil
«visne bort». I et gjennomført sosialistisk samfunn synes det begreps-
messig ikke å være plass for noe tilsvarende skille mellom tjenestemenn
og andre arbeidere. Dithen er man imidlertid ennå ikke kommet i
den vestlige verden. Og det kan være grunn til å tvile på at man er
nådd så langt selv i de sosialistiske land, jfr. Langrod (1. c. s. 18—19)
som bl. a. bemerker følgende angående stillingen i Sovjetsamveldet:

«En dépit de cette difference de base, soulignée avec insistance par
les commentateur soviétiques, les principes établis par la legislation
soviétique, réglant le service des fonctionnaires, correspondent en gros
fidélement aux principes traditionnels du statut des fonctionnaires
de T Occident. . . . Nous voyons done que le cadre juridique funda-
mental du fonctionnaire soviétique ne s'éloigne pas beaucoup de celui
auquel nous sommes habitués. C'est lå precisément que nous trouvons le
moins de changements par rapport aux autres domaines du Droit
administrativ»

Fastholder man at en spesiell tjenestemannsklasse inntil videre
bør opprettholdes, reduseres oppgaven til en undersøkelse av i hvilken
utstrekning det er mulig eller forsvarlig å likestille denne i arbeids-
rettslig henseende med arbeidstakere i privat virksomhet. Hvorvidt
en slik nyordning er forenelig med s tatst j enestens egenart, og om den
i tilfelle kan gjennomføres uten inngripende endringer i den status
som for tiden i alminnelighet tilkommer tjenestemennene? Skjønt de
forskjeilige sider av spørsmålet har en intim indre sammenheng, kan det
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være hensiktsmessig først å behandle hver for seg: 1) Organisasjonsrett;
2) forhandling om lønns- og arbeidsvilkår; 3) kollektive kampmidler.

Organisasjonsretten frembyr ikke lenger noe problem, i hvert fall
ikke i de nordiske land. Her har den frie adgang til å danne fagforeninger
i den nyere tid overalt vært akseptert av lovgivningsmakt og reglerings-
myndigheter og er etter den siste krig uttrykkelig godtatt som inter-
na s jonal förpliktelse, jfr. F. N.'s menneskerettighetserklæring art. 23
nr. 4 og den før nevnte arbeidskonvensjon nr. 87 art. 2. Særskilte be-
grensninger med hensyn til statstjenestemennenes organisasjonsfrihet
har praktisk talt ikke forekommet. Det er for så vidt tidligere i en annen
f orb indelse påvist at den særbestemmelse i denne henseende som etter
den norske politilov av 13. mars 1936 § 20 gjelder for embets- og tjeneste-
menn i politiet, ikke kan antas å ha noen reell betydning. De restrik-
sjoner som fremdeles opprettholdes annensteds, fremtrer stort sett
som relativt betydningsløse unntak og er fortrinnsvis motivert i hensyn
til statens sikker het, således forbud mot tilslutning til partier eller
sammenslutninger som tar sikte på ved vold eller andre ulovlige midler
å omstyrte det bestående samfunn. Bare i USA og Sveits forekommer
bestemmelser som har til hensikt å underbygge et streikeforbud ved å
forby medlemskap i organisasjoner som benytter dette middel eller
har det på sitt program.

Selv om streik av statstjenestemenn anses for ulovlig, hvilket som
det fremgår av opplysningene under avsnitt II og III, i betydelig ut-
strekning er tilfelle etter nordisk rett, tør en korresponderende inn-
skrenking i organisasjonsretten være unødvendig og prinsipielt for-
kastelig. Det antas å burde overlates til vedkommende organisasjoner
selv å avgjøre om de er tjent med å oppta medlemmer som ikke har
anledning til å delta i streik, eventuelt å ordne med dispensasjon fra
organisasjonsmessige bestemmelser. Det som teller for det offentlige
bør bare være selve den ulovlige og eventuelt straffbare handling,
rettsstridig å nedlegge arbeidet. Prinsipielt sett er det neppe tilstrekkelig
grunn til å oppstille andre skranker for organisasjonsretten enn de som
til vanlig gjelder for andre samfunnsborgere, nemlig at de ikke må
delta i foreninger med ulovlig formål, smlgn. den norske straffelovs
§ 330.

Spørsmålet om tilstedeligheten av tilslutning til de ordinære, lands-
omfattende sammenslutninger av arbeidstakere, har i flere kontinentale
stater gitt anledning til tvil og betenkelighet, ikke bare i praksis, men
også under statsmyndighetenes overveielser. Dette henger sammen
med at fagorganisasjonene i europeiske land, i motsetning for øvrig
til hva forholdet er i USA, nesten overalt er sterkt politisk orientert
og engasjert. I Norge og de andre nordiske land hvor statstjeneste-
mennene ikke er henvist til bare å benytte sin stemmerett, men har
vesentlig ubeskåret anledning til å delta i den politiske agitasjon og
som hovedregel også kan innvelges i politiske representative forsamlinger,
synes ikke dette forhold å burde tillegges synderlig vekt. Saken kan
imidlertid stille seg annerledes hvor den politiske nøytralitet innenfor
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statstjenesten er gjennomført på en strengere mate. F. eks. i Stor-
britannia gjelder det i denne henseende at en overveiende del av Civil
Service, altså på ingen mate bare de høyere grader, er undergitt et
meget vidtgående forbud mot aktiv deltakelse i politisk virksomhet.
Man har da her også i sin tid hatt forbud mot tilslutning til Trades
Union Congress, nemlig i tidsrommet 1927—1946, men dette var foran-
lediget av særlige forhold i tilknytning til Generalstreiken 1926, ikke
egentlig diktert av prinsipielle grunner. Under våre forhold kan det
vanskelig anføres saklige grunner mot en tilslutning som nevnt, selv-
følgelig forutsatt at medlemskapet ikke binder tjenestemennene til
å opptre i strid med sine tjenesteplikter. De innvendinger som kan tenkes
gjort gjeldende synes i tilfelle å måtte bygges på lignende hensyn som
har begrunnet krav om fritt-stående organisasjoner av arbeidsledere,
smlgn. den norske «Lex Askim» av 14. desember 1951.

Under enhver omstendighet er den ubegrensede organisasjons-
frihet nå i prinsippet godtatt i de fleste land, bl. a. i Norge, der mere
enn halvparten av samtlige statstjenestemenn gjennom «statstjeneste-
mannskartellet» er tilsluttet Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon.
Noen forandring i dette forhold vil åpenbart ikke kunne komme på
tale.

Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår med tjenestemennenes
organisas joner, særskilte utvalg, tjenestemannsrepresentanter i sam-
mensatte kommisjoner eller lign., forekommer i de aller fleste land.
Forhandlingene har imidlertid en særegen karakter, idet de normalt
ikke leder opp til inngåelsen av bindende avtaler som kan jevnføres
med det private arbeidslivs tariffavtaler. Lønns- og arbeidsvilkår
fastsettes de fleste steder, i hvert fall formelt, ensidig av statsmyndig-
hetene, undertiden i lovs form, men ellers ved alminnelige eller spesielle
reglementer eller regulativer med eller uten nasjonalforsamlingens
medvirkning. Ordningen i de nordiske land på dette område frembyr
vesentlig innbyrdes likhet: Det er til forskjellige tidspunkter, tidligst
i Norge og Danmark, innført forhandlingsrett for anerkjente tjeneste-
mannsorganisasjoner, mens på den annen side den ordinære lovgivnings
bestemmelser om kollektive forhandlinger m. v. mellom arbeidsgivere
og fagforeninger ikke kommer til anvendelse. De forhandlingsresultater
man kommer frem til er ikke bindende for myndighetene, men blir i
praksis tillagt meget betydelig vekt. Forslag om en gjennomgripende
re vis jon av den gjeldende ordning er nylig lagt frem i Sverige i en
betenkning fra förhandlingsrättskomittén av 1948, jfr. nedenfor. Også
i Norge er for handlingsloven under revisjon ved en særskilt komité,
men det er neppe grunn til å regne med at denne vil komme med endrings-
forslag av mere prinsipiell karakter.

Grunnen til den særordning i forhandlingsmessig henseende som
har gjeldt og g j elder for statstjenestemennene, må delvis søkes i kon-
stitusjonélle forhold. Ytelse av lønnstillegg, økning av pensjon, mere om-
fattende endringer i lønnsplaseringer m. v. er bevilgningssaker som må
passere nasjonalforsamlingen, i hvert fall etter den ordning som gjelder
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i de nordiske land. (I Storbritannia og USA synes saken å ligge
annerledes an.) Noen absolutt hindring for å gå over til et system med
tidsbegrensede, bindende avtaler (tariffavtaler), følger imidlertid ikke
med nødvendighet av dette. Det svenske forslag i denne retning forut-
setter således at Riksdagens forfatningsmessige stilling i prinsippet
skal være uforandret, selv om det nok innenfor komitéen har vært
fremholdt som ønskverdig om Riksdagen i stedet for den detaljprøving
som nå foregår, kunne «ställa en stor eller et fåtal stora anslagsposter
till Kungl. Maj:ts förfogande att användas till avlöningar» (s. 130).
Faktisk synes også utviklingen, i hvert fall i Norge, Danmark og Sverige,
å gå i den retning at nasjonalforsamlingens behandling av lønnsspørsmål
etter hvert får mindre reell betydning. I praksis foregår det allerede
nå i åtskillig utstrekning på den mate at regjeringens forhandlere og
personalets representanter kommer til enighet om et kompromiss som
deretter blir lagt frem for nasjonalforsamlingen mere eller mindre som
et fait accompli. Det kan også merkes at tariifavtaler, i hvert fall
her i landet, lenge har vært i bruk overfor statens arbeidere, hvorav
for øvrig også en del har vært undergitt de vanlige bestemmelser i
loven om arbeidstvister av 1927.

Grunnen til at tariffsystemet hittil ikke har slått igjennom når det
gjelder de egentlige tjenestemenn, er antakelig i vel så høy grad at en
slik ordning anses uforenelig med tjenestemennenes alminnelige stilling,
jfr. nedenfor. I siste omgang henger dette sikkert sammen med spørs-
målet om adgangen til å anvende kollektive kampmidler. Den avtale-
måte som er utviklet for det private arbeidsmarked, har ikke samme
resong under forhold der det etter omstendighetene er rettslig eller
faktisk utelukket å underbygge kravene ved trusler om maktanvendelse.
Formentlig i forståelse av dette bringer da også den svenske komité
i forslag en, riktignok sterkt avdempet, streikerett, jfr. s. 115 der det
heter: «Kommittén anser att rätten till massuppsägning jämte blockad-
vapenet skall bereda tjänstmännen tillräckliga möjligheter, att när
uppgörelse icke kunnat nås, öva påtryckning på motparten. Kommittén
har den uppfatningen, at dessa stridsmedel i och för seg äro av den art,
att ett kollektivavtal i relation till dem mycket väl ägnar sig som ett
fredsdokument.»

Det synes i alle land å gjøre seg gjeldende den alminnelige opp-
fatning at streik av statstjenestemenn er noe nærmest selvmotsigende og
naturstridig som ikke bør forekomme. Det er nok så at streik bare
unntakelsesvis er forbudt ved uttrykkelige lovbestemmelser. Av de
land som er tatt med i det sammenligningsmateriale som er inntatt
under avsnitt III og IV, er dette bare tilfelle med USA, Sveits og Island.
Men for betydelige grupper av tjenestemenn i andre land, bl. a. embets-
mennene i Norge, de fleste høyere tjenestemenn i Sverige og de kgl.
utnevnte tjenestemenn i Danmark, antas det alminnelig å være en følge
av de gjeldende regler om adgangen til å tre ut av tjenesteforholdet,
at streik må anses utilstedelig. I atter andre land såsom f. eks. Frankrike,
Storbritannia og Belgia er stillingen mere uklar, men det synes som om
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tjenestemannsstreik, selv om den ikke kan karakteriseres som rettsstridig,
likevel oppfattes som et «kontraktsbrudd» og kan gi anledning til
disiplinær reaksjon. Som et uttrykk for oppfatningen i denne henseende
kan nevnes at det på F. N.'s 1ste internasjonale seminar i offentlig
personaladministrasjon (1951), som bestod av tjenestemenn fra 20
forsk j eilige land, blant sammenkomstens konklus joner ble vedtatt
følgende sats: «The weapon of the strike should be regarded as irre-
concilable with the fundamental duty of a civil servant» (nr. 57). Selv
om uttalelsen har begrenset ver di, idet deltakerne i vesentlig utstrekning
bestod av regjeringenes nærmeste medarbeidere i personalsaker, er
det grunn til å anta at oppfatningen deles av svært mange menige
tjenestemenn. Hva flertallet blant disse ønsker, er trolig en eller annen
form for tvungen voldgift, ikke frihet til å anvende kollektive tvangs-
midler. Det spiller i denne henseende antakelig en viss rolle at synet
på streikeadgangen som en «menneskerettighet» ikke lenger er ganske
det samme som før.

Den norske tjenestemannslov av 15. februar 1918 inntar en sær-
stilling blant gjeldende lovgivninger om tjenestemannsforhold for så
vidt som den indirekte anerkjenner lovligheten av tjenestemannsstreik
i form av masseoppsigelse (§ 27 annet ledd). Bestemmelsen kan imid-
lertid ikke oppfattes på den mate at den legaliserer slike streiker som et
naturlig ledd i forholdet mellom det offentlige og tjenestemennene.
Dens umiddelbare formål må antas å være å gi myndighetene et middel
i hende til å forebygge eller avbøte de samfunnsskadelige virkninger
av de tjenestemannsstreiker som erfaringsmessig ikke alltid er til å unngå.
Lovbudet kan ikke betegnes som veloverveiet, og det hadde en temmelig
trang fødsel.

Spørsmålet om offentlige tjenestemenns streikerett var oppe til
behandling allerede i forbindelse med forberedelsen av den opprinnelige
lov om arbeidstvister av 1915. I sin tilråding til den første kgl. proposi-
sjon til denne lov uttalte Justisdepartementet (statsråd Fredrik Stang)
bl. a. (OL prp. nr. 29 — 1912 s. 17):

«Departementets opfatning er, at likeoverfor streik kan den of-
fentlige tjeneste ikke stilles i klasse med privat drift. Den egentlige
offentlige tjeneste kan og maa ikke gaa i staa. Og for de av stat eller
kommuner drevne bedrifter, som ikke drives utelukkende for indtægts
skyld, vil efter deres art den kontinuerlige drift være en samfunds-
redvendighet. De som gaar ind i saadan offentlig tjeneste, maa derfor
være sig bevisst, at nogen streikeret for dem vil staten ikke kunne
anerkjende. Og denne deres retsstilling bør efter departementets
mening finde et positivt uttrykk i en eventuel lov om offentlige tjeneste-
mænd, deres rettigheter og pligter.»

Under behandlingen i Stortinget uttalte departementets sjef (statsråd
Abrahamscn) bl. a. at «det er selvsagt at samfundet ikke kan taale, at
de offentlige funktionærer i stat og kommune sætter sig op mot sam-
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fundets vilje ved streik» (Ot. forh. 1915 s. 884). I samsvar med stats-
myndighetenes oppfatning om at tjenestemennene og de faste offentlige
arbeidere ikke hadde noen streikerett, ble disse etter dette uttrykkelig
unntatt fra arbeidstvistloven. Som det fremgår var det forutsetningen
at deres manglende streikerett skulle slås fast i den kommende lov om
offentlige tjenestemenn, og dette var også tilsiktet ved regjeringens
forslag til denne lovgivning. I de kgl. proposisjoner om utferdigelse
av en lov om offentlige tjenestemenn (Ot. prp. nr. 38 — 1915 og Ot.
prp. nr. 48 — 1916) var foreslått følgende bestemmelse om forholdet:

«Under særlige forhold kan ansættelsesmyndigheten paalægge den
som har opsagt sin stilling, som tjenestepligt at bli staaende i tjenesten
ogsaa efteråt opsigelsesfristen er løpet ut, men ikke utover tre maane-
der.»

Som begrunnelse for forslaget anførte departementet (Ot. prp.
w r . 38 — 1915 s. 51—52):

«Normalt har det offentlige ingen interesse av at holde paa en tje-
nestemand som ikke vil staa i tjenesten. Men der kan indtræffe forhold
som gjør det til en samfundspligt for en tjenestemand at bli staaende
indtil videre, og en tjeneste han frivillig er gaat ind i, maa han da
finde sig i at utføre som ethvert andet ombud, staten paalægger sine
borgere. Specielt kan ikke det offentlige utsætte sig for at tjenestemænd
gjennem masseopsigelse søker at bringe forstyrrelse i den offentlige
tjeneste for at fremme visse private interesser.

Opsigelsen har isaafald ikke til sin virkelige hensigt at opløse tje-
nesteforholdet. Ingen av de opsigende vil i virkeligheten slutte. De
vil alle fortsætte, men paa andre vilkaar, og opsigelsen er alene et magt-
middel til at naa disse vilkaar. Men de enkelte borgere skal ikke ved
magt kunne sætte sin vilje over statsviljen saaledes som den har fundet
sit uttryk gjennem det offentliges lovlige organer. Den enkelte kan gaa
ut av tjenesten om han er misnøid. Men staten kan ikke taale eller
tilläte, at offentlige tjenestemænd som korporation vil søke at diktere
samfundet sine betingelser. Naar de gaar inn i offentlig tjeneste, maa
de vite at løn og øvrige vilkaar er fastsat av samfundsorganerne og
at de kun kan forandres ved fri beslutning av disse.

Samfundsmaskineriet kan ikke stanse. Skulde offentlige funktionærer
prøve ved masseopsigelse at skape vanskeligheter, maa samfundet
gripe til sine magtmidler. Tjenestemændene er borgere, og er det nød-
vendig maa de finde sig i at det blir lagt paa dem som borgerpligt at
utføre tjenesten, til de kan bli avløst, og under det ansvar som en
krænkelse av tjenestepligt vilde føre med sig.

For tilfælde av at der skulde bli spørsmaal om strafansvar, vil
man ha straffetruselen i straffelovens § 324, jfr. dette utkasts § 30.

I enkelte fremmede lande har man specielle bestemmelser for den
som opfordrer offentlige tjenestemænd til streik. Flere svenske ad-
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ministrative reglementer nevner saaledes som en speciel tjenestefor-
seelse at «införsamlade tjenstemän uppmana» til nedleggelse av ar-
beidet. Hjos os vil straffelovens § 140 som regel yde fornøden beskyttelse,
om det skulde vise sig paakrevet at gripe ind med saadanne midler.

Ved den her foreslaaede bestemmelse stiller mån ikke de offentlige
funktionærer, som indgaar under denne lov, i nogen særstilling. Ogsaa
for embedsmænd gjælder det, at de ikke selv kan bestemme, naar de
vil nedlægge sit embedsarbeide. Som alt anført gjælder det samme
ombudsmænd. At de offentlige tjenestemænd efter nugjældende rets-
regler i dette tilfælde har en ubetinget ret til efter opsigelse at slutte
arbeidet, kan ogsaa stille sig tvilsomt, jfr. indstilling fra den de-
partementale voldgiftskomité I, side 48 sp. 1 og side 55 sp. 1 øverst.
Naar der nu skal gives lov om offentlige tjenestemænds retsstilling,
deriblandt om deres opsigelsesret og opsigelighet, kan den i nærværende
og i næste paragraf omhandlede side av saken ikke forbigaaes i taushet.
Men skal der træffes en avgjørelse, antages den ikke paa nogen maate
at kunne bli lempeligere end av departementet foreslaat.

De tilfælde da der vil kunne bli bruk for bestemmelsen i 2det led,
vil visselig bli meget faa. Selv om der kan opstaa uoverensstemmelse
mellem tjenestegiveren og tjenestemanden om forhold, som er av ind-
gripende betydning for tjenesten eller indehaverne av tjenestestillingerne,
vil de visselig i de aller fleste tilfælder kunne utjevnes ved de partsfor-
handlinger, som bestemmelserne i kap. III gir adgang til. Imidlertid
maa der dog i denne lov som i al lovgivning av tilsvarende beskaffenhet
tages hensyn til, at der er en mulighet for hændelser, som dog forhaa-
bentlig ikke vil indtræde. Det her uttalte antages at ha gyldighet baade
for statens og kommunens tjenestestillinger og tjenestemænd.

Av den omstændighet, at der i private arbeidsleieforhold anerkjendes
en mere eller mindre ubetinget «streikeret», kan der ikke sluttes, at den
ogsaa maa anerkjendes i offentlig tjeneste. I private forhold paavirkes
parternes optræden av private opfatninger og private motiver. Begge
parter maa derfor stilles like hvad angaar muligheten for at kunne paa-
virke retsforholdets indhold. I offentlig tjeneste paavirkes tjenestegive-
rens stilling av offentlige hensyn, likesom tjenestegiverens person mere
eller mindre er den retsstiftende, for hvis opfatning alle borgere skylder
at bøie sig. Og endelig er den offentlige virksomhet i de aller fleste
tilfælder av den art, at det vil være til samfundets saavelsom til de
enkelte borgeres skade at stanse den, og det maa antages, at de offentlige
institutioner derfor har en samfundsmæssig pligt til at holde den oppe.
Det offentlige maa derfor, naar det gjelder særlige vanskeligheter med
at holde den oppe, ha adgang til at gjøre det ved at lægge som ombuds-
pligt paa sine medborgere at medvirke dertil. Denne tanke gjør sig jo
ogsaa i enkelte anvendelser gjældende, naar den private virksomhet av
ekstraordinære grunde stanser, og samfundet som følge derav maa
gripe ind.»

I tilslutning til dette ble det foreslått en særskilt bestemmelse om



100 FINN HIORTHØY

at hvis offentlige tjenestemenn etter avtale eller i forståelse med hver-
andre hadde nedlagt arbeidet, kunne de avskjediges uten at de vanlige
regler om fremgangsmåten ved avskjedigelse, ankerett m. v. kom til
anvendelse.

Som det ses var det fremdeles Regjeringens oppfatning at offentlige
tjenestemenn ikke hadde eller burde ha streikerett, og når loven kom
til å lyde som den gjorde, er det i hvert fall ikke noe klart uttrykk for
at Stortinget mente å ta avstånd fra denne oppfatning. I Stortingets
justiskomité, som fikk saken til behandling, synes det å ha gjort seg
forskjellige meninger gjeldende med hensyn til spørsmålet om tjeneste-
mennenes streikerett, jfr. Innst. O. nr. XXX — 1917 s. 9. Komitéens
flertall fant ikke å kunne slutte seg til den ovenfor gjengitte bestemmelse
i regjeringsforslaget, idet det ofte kunne være en velferdssak for en
tjenestemann å få anledning til å fratre til kontraktsmessig fastsatt
tid. I samsvar med dette gikk komitéens forslag ut på den mere restrik-
tive formulering, som senere er gått over i loven, og som bare gir anled-
ning til forlengelse av oppsigelsestiden når ansettelsesmyndigheten
skjønner at tjenestemennene har sagt opp sine stillinger «efter avtale
eller i forstaaelse med hverandre». (Samtidig ble bestemmelsen om
adgang til øyeblikkelig avskjedigelse i tilfelle av kollektiv arbeidsned-
leggelse gjort betinget av at denne var «ulovlig»). Et mindretall på to
medlemmer tok avstånd fra forslaget med den begrunnelse at «en
saadan begrænset vilkaarlig forlængelse av den kontraktsmæssige
opsigelsesfrist maa antages at være litet effektiv overfor lovlige organi-
sationsmæssige opsigelser fra tjenestemændenes side.» Hensikten med
den forandring som ble gjort må etter dette formentlig i første rekke
antas å ha vært å innskrenke myndighetenes adgang til i enkelttilfelle
å holde på tjenestemenn som selv ønsket å fratre. Det ble imidlertid
under debatten i Stortinget av flere representanter fremholdt at be-
stemmelsen i § 27 ikke ville kunne hindre streik, men bare utskyte
arbeidsnedleggelsen i inntil 3 måneder (Ot. forh. 1918 s. 11—18).

Den norske forhandlingslovkomité av 1919, hvis flertall foreslo
forbud mot streik av offentlige tjenestemenn, anførte bl. a. i tilknyt-
ning til bestemmelsen i tjenestemannslovens § 27 annet ledd (Innst.
s. 21):

«I stedet for forhandlingsrett har tjenestemannsloven således i
virkeligheten henvist tjenestemennene til å anvende sin oppsigelsesrett.
Det er denne, tjenestemennene kan falle tilbake på, |hvis forhandlinger
nektes opptatt eller mislykkes, eller lønnsandragender ikke fører til
noe resultat. . .

Etter flertallets mening er imidlertid tjenestemennene selv åpenbart
ikke tjent med denne ordning. Erfaringsmessig vil det uten lovbestem-
melser gå tregt for dem med å få forhandlinger i gang. Og det å søke
å tvinge seg frem ved en streiketrusel eller ved endog å gå til streik
er et middel, som for tjenestemennene er et tveegget sverd. Streike-
trusel fra og streik av statstjenestemenn vil alltid bli betraktet som
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rettet ikke bare mot statsmaktene, men mot samfunnet i dets helhet.
Og det har gjentatte ganger vært fremholdt, at overfor et sådant angrep
vil samfunnet reagere og tjenestemennene må nødvendigvis tape.»

Komitéens innstilling, som var preget av dyptgående motsetninger
og tilsvarende dissenser, ble ved sin fremkomst lite gunstig mottatt
og har ikke ledet til lovgivningstiltag jfr. Ot. med. nr. 1 (1928).

Likesom streik av tjenestemenn som går inn under loven av 1918 —
så vel som av andre statsansatte som ikke er embetsmenn — etter norsk
rett må anerkjennes som lovlig, vil det samme være tilfelle med blokade
i forbindelse med en slik streik, jfr. prinsippet i lov om arbeidstvister
av 5. mai 1927 § 1 nr. 5 og 6. Den alminnelige lov om boikott av 5.
desember 1947 antas ikke å få anvendelse i dette tilfelle. Derimot vil i
andre tilfelle boikott (blokade) rettet mot det offentlige med sikte på å
påvirke myndighetenes behandling av tjenestespørsmål, nesten alltid være
rettsstridig og straffbar etter boikottloven, jfr. dennes § 2 som bl. a. forbyr
boikott som «vil skade vesentlige samfunnsinteresser eller virke utilbørlig.»

Det ledende prinsipp for den svenske förhandlingsrättskomitté har
vært «att för stats- och kommunaltjänstmännen söka öppna möjlighet
till regelrätta förhandlingar och överenskommelser om anställnings-
villkoren på ungefärligen samma sätt som før andra anställda i landet»
(s. 109). Til gjennomføring av dette har komitéen i sitt forslag søkt å legge
grunnlas et til rette for inngåelse av vanlige tariffavtaler, og har i dette
øyemed «i påtryckningssyfte» bl. a. innrømmet tjenestemennene en
faktisk streikerett (adgang til masseoppsigelse). Muligheten for å nytte
blokadevåpenet står etter svensk rett allerede fra før av normalt åpen
for statens tjenestemenn som for alle andre. (Det bør for øvrig i denne
forbindelse merkes at det svenske streikebegrep er et annet enn det
norske som forutsetter at oppsigelse er gitt og oppsigelsesfristen utløpet,
jfr. arbeidstvistl. 5. mai 1927 § 29 nr. 1. Förhandlingsrättskomitténs
utkast inneholder et uttrykkelig forbud mot at offentlige tjenestemenn
deltar i «arbetsinsättelse (strejk eller annan därmed jamførlig stridsåt-
gärd), som berör hans tjänst» (§ 22)).

Det svenske forslag fremtrer som noe helt nytt for så vidt som det
med åpne øyne og tilsynelatende uten altfor store betenkeligheter
aksepterer tjenestemennenes faktiske streikerett. Det skiller seg i
denne henseende fra den norske tjenestemannslov av 1918, hvis stilling
til streikeproblemet ellers ifølge lovteksten synes å være den samme.
Komitéen ser tydeligvis ikke på anvendelsen av kollektive kamp-
midler i offentlige tjenesteforhold som et onde, der helst burde forbys,
men som man av taktiske grunner finner å måtte avfinne seg med.
Det hører etter komitéens mening nødvendigvis med til et system med
bindende avtaler, og man merker snarere en undertone av engstelse
for at tjenestemennene etter forslaget ikke i tilbørlig grad er tilgodesett
med tilstrekkelig effektive angreps- og forsvarsmidler.
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Det er mulig at forslaget er i pakt med tiden og betegner en ytter-
ligere sten i den nye samfunnsbygning som er under oppførelse. Det
er videre tenkelig at forholdene i Sverige i og utenfor s tatst j enesten
ligger slik an at tiden er inne til et radikalt omskifte i grunnlaget for
den offentlige tjeneste. Utelukket er det heller ikke at forslaget er
preget av et særskilt «konservativt» syn på behandlingen av arbeids-
konflikter, som visstnok skal være rådende i Sverige.

Når spørsmålet skal undergis vurdering ut fra en generell synsvinkel,
synes imidlertid de beste grunner å tale for at komitéens ledende prinsipp
danner et mindre brukbart utgångspunkt. Analogien fra det private
arbeidsmarked er av tvilsom berettigelse anvendt overfor de egentlige
tjenestemenn, og da først og fremst overfor de av dem som utfører
offentligrettslige oppgaver. Man bør ikke undervurdere betydningen
av de særegne forhold innenfor statstjenesten som hittil i alle land
har medført en særskilt rettslig regulering, bl.a. det spesielle troskaps-
forhold, det skjerpede ansvar, den politiske nøytralitet, statstjenestens
særlige nødvendighet og i det hele tjenestemennenes ekstraordinære
stilling som representanter for det offentlige eller statsmakten. Innføring
av arbeidskampen som et normalt ledd i rettsforholdet mellom staten
og dens tjenestemenn synes vanskelig forenelig med de grunnsetninger
for ordningen av statstjenesten som hyldes i dag og som man også
i fremtiden forutsetningsvis vil måtte bygge på. Det vil visstnok
neppe i våre dager, som i tidligere år, være samstemmighet om
at en reform etter de foreslåtte retningslinjer fullstendig bryter med
fundamentale rettsforestillinger, så å si strider mot statstjenestens idé.
Men det er lite tvilsomt at den i vide kretser vil bli oppfattet som et
avgjort brudd med det rådende tradisjonelle syn på en tjenestemanns
plikter og rettigheter. I den praktiske politikk vil denne oppfatning
neppe alltid kunne imøtegås med fornuftmessige argumenter. Det
opptrer på dette område forskjellige imponderabilia av irrasjonell og
følelsesmessig natur, som det kan medføre skadevirkninger å sette ut
av betraktning.

I og for seg er det kanskje ikke så meget å innvende mot selve den
ting at lønns- og arbeidsvilkår blir gjort til gjenstand for tidsbegrensede,
bindende avtaler. Det vil riktignok neppe være ubetinget heldig
årvisst å sette i bevegelse hele det kompleks av bestemmelser som nå
hos oss utgjør statens alminnelige lønnsregulativ. Foruten at det vil
påføre forhandlings- og personaladministrasjonen et overveldende
merarbeid, vil en slik fremgangsmåte være betenkelig fordi den må
forutsettes lett å kunne gi anledning til uro og, delvis unødig, strid.
Men i prinsippet skulle det ikke være noe avgjørende til hinder for at
de «overenskomster» som allerede nå faktisk i mange tilfelle blir bragt
i stand, blir ikledt rettslig bindende form og eventuelt kan undergis
prøvelse for et judisielt forum, hva enten nå dette måtte bli arbeids-
retten eller en egen tjenestemannsdomstol. En slik ordning innebærer
ikke noe vesentlig nytt i forhold til det som gjelder etter den norske
forhandlingslov av 6. juli 1933. Ifølge denne lovs § 3 har tjenestemanns-
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retten kompetanse i tvister mellom staten på den ene side og tjeneste-
mannsorganisasjonene m. v. på den annen side angående «forståelsen
og anvendelsen av alminnelig gjeldende lønns- og arbeidsvilkår.» Hvor-
vidt disse vilkår skal søkes i avtaler, i lov eller regulativ, synes ikke
å burde spille noen avgjørende rolle. Man befinner seg i ethvert tilfelle
innenfor rettstvistenes område.

Det er imidlertid selvsagt ikke rettstvistene, men interessetvistene
som er det springende punkt i denne forbindelse. Det er i forhold til
dem en overføring av regiene for private arbeidsforhold kan synes å slå
grunnlaget bort under statstj enesten slik man hittil har vært vant
til å betrakte den. Har man sagt A vil man gjerne også si B, og det
skal villig innrømmes at et system med tar iff avtaler har begrenset
interesse når det ikke kommer noe mere til. Dette som kommer til er
da kollektiv maktanvendelse og fredsplikt, og det anføres som en ve-
sentlig vinning ved ordningen at den skaper garanti for arbeidsfred
i offentlige tjenesteforhold. Alle er naturligvis enig i ønskeligheten
av dette, men allikevel tør man her regne med en ganske sterk reaksjon.
Mange, kanskje de fleste, vil rent umiddelbart ta avstånd fra enhver
argumentasjon som bygger på at det er nødvendig å etablere «freds-
plikt» i forholdet mellom staten og tjenestemennene og — ikke minst —
at det i tilknytning til dette bør gis «partene» anvisning på å nytte
kollektive kampmidler. I hvert fall vil dette trolig være den alminnelige
innstilling i Norge. Det har jo også i dette land forekommet tjeneste-
mannsstreiker eller trusler om slike aksjoner, skjønt neppe overveldende
mange og heller ikke særlig alvorlige, i hvert fall ikke siden jernbane-
streiken i 1920. Men almenheten har aldri sett på dette som en normal
utnyttelse av de rettigheter som er innrømmet tjenestemennene i
tjenestemannsloven eller i lovgivningen ellers. Det betraktes av de
fleste som noe helt eksepsjonelt, en eksplosjonsartet foreteelse som ingen
lovforskrifter i tilfelle ville ha kunnet kanalisere eller hindre. Med
mindre man er forvisset om å ha funnet effektive botemidier, er det
en betenkelig sak ad lovgivningsvei å skape grunnlag for en helt ny
innstilling.

Det er vanskelig å danne seg noen helt klar forestilling om betyd-
ningen av eller de mulige grenser for en eventuell fredsplikt. Statstj enes-
tens egenart, dens omfang og manglende homogenitet, gjør at erfa-
ringene fra det private ervervsliv ikke uten videre kan legges til grunn.
Det er innlysende at det vil oppstå en rekke uklare og ømtålige spørs-
mål, f. eks. om forholdet til sympatiaks joner, organisas jonenes ansvar
m. v. Alt i alt sitter man igjen med et inntrykk av at det neppe vil
oppnås svært meget fredeligere forhold enn det tidligere har rådet
innenfor statstj enesten, kanskje nærmere tvertimot. Den konkrete og
begrensede fredsplikt som eventuelt måtte bli istandbragt, må veies
mot den latente krigstilstand som samtidig innføres. Det er denne
siste som betegner den store fare, og som man kan frykte for likefrem
vil virke oppløsende på statstj enesten. Det må antas å være nød-
vendig for en heldig løsning av statens oppgaver at det består et særskilt



104 FINN HIORTHØY

gjensidig tillitsforhold mellom staten og tjenestemennene, et tillits-
forhold som er annerledes og går utover den følelse av fellesskap i
interesser som i alminnelighet eksisterer mellom en privat bedrift og
dens arbeidere. Det er imidlertid vanskelig å tenke seg at dette tillits-
forhold vil kunne opprettholdes under en tilstand med årlige «fredsslut
efter strid eller . . . avveckling av en intagen uppmarschställning till
strid» (s. 49, sitat av AD: s ordförande).

Etter foranstående er det mindre grunn til å feste seg ved at staten
for fullt alvor gis anvisning på å gjøre bruk av arbeidsrettslige kampmid-
ler,— oppsigelser av lockoutkarakter. Innenfor statens forretningsmessige
virksomhet kan dette la seg høre, men anvendt på det offentligrettslige
område, grenser det inn på det absurde. Det har i sin tid forekommet
tilløp til slike forføyninger i Norge, bl. a. ministeriet Hundseids beryktede
sirkulære av desember 1932 der det ble gitt direktiver om at «offentlige
stillinger som ikke er absolutt nødvendige, oppheves snarest mulig.
Tjenestefrihet med full eller avkortet lønn under sykdom blir ikke
å gi i større utstrekning enn det offentlige er forpliktet til efter
bestemmelsen i tjenestemannslovens § 6.» Eksemplet frister ikke til
etterfølgelse.

En sak for seg er hvordan en nyordning etter mønster av det svenske
komitéforslag i tilfelle ville kunne bygges inn i de gjeldende tjeneste-
mannsordninger. Etter det som er antatt i det foregående, synes det
ikke å være grunn til å gå nærmere inn på dette punkt, men så vidt
skjønnes vil man i land som har en utbygget tjenestemannslovgivning,
måtte oppta denne til revisjon i sin helhet. Bl. a. vil ordningen antakelig,
om ikke rettslig, så iallfall praktisk sett være uforenelig med et system
med faktisk uoppsigelige tjenestemenn. Heller ikke vil den naturlig
kunne kombineres med den omfattende sosiale forsorg m. v. som i de
fleste land er tilsikret tjenestemennene ved lov. Staten må formentlig
for fremtiden, på samme mate som private arbeidsgivere, i lønnssaker
være henvist til overveiende å ta forretningsmessige hensyn. Det må
fremstille seg som tvilsomt om tjenestemennene vil være tjent med at
disse fordeler berøves dem for eventuelt i mere eller mindre avsvekket
form å tilkjempes gjennom tariffmessig overenskomst. Hvilken be-
tydning forholdet i tilfellet kan få for tilgang til og kvalitet innenfor
statstjenesten, kan bare være gjenstand for hypoteser.

På grunnlag av de betraktninger som er fremholdt i det foregående,
kan det antydes følgende konklus joner :

I forhold til de arbeidsrettslige regler må det skjelnes mellom to
hovedgrupper av statsansatte: På den ene side arbeidere og funk-
sjonærer ved statens forretningsmessige bedrifter eller virksomheter
som naturlig kan likestilles med dem, og på den annen side de egentlige
statstj enes temenn. De førstnevnte bør i hovedsaken være undergitt
samme regler som arbeidstakere i privat virksomhet med hensyn til
organisasjonsrett, forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår samt ad-
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gangen til å anvende kollektive kampmidler. Eventuelle særbestem-
melser med sikte på å motvirke arbeidskonflikter i samfunnsnødvendige
virksomheter bør avgrenses etter sitt alminnelige formål og ikke ut-
formes under hensyn til skillet mellom offentlig og privat virksomhet.
De egentlige statstjenestemenn bør nyte full organisasjonsfrihet og
innrømmes størst mulig adgang til å føre reelle forhandlinger med
representanter for statsmyndighetene i forbindelse med fastsettelsen
av lønns- og arbeidsvilkår. Hvis det fra tjenestemennenes side er et
sterkt ønske om at vilkårene blir ikledt form av bindende, tidsbegrensede
overenskomster (tariffavtaler), antas det ikke å være avgjørende grun-
ner til å motsette seg dette. En slik ordning antas likevel av forskjellige
grunner å være mindre anbefalelsesverdig. Likestilling med private
arbeidstakere med hensyn til anvendelse av kollektive kampmidler
kan ikke godtas, og man bør i prinsippet ta avstånd fra synspunktet
om at kollektiv maktanvendelse, selv i avdempet form, naturlig inngår
som et normalt ledd i rettsforholdet mellom staten og tjenestemennene.
Mest reelt ville det være å innføre et uttrykkelig forbud mot streik
av egentlige statstjenestemenn, uansett om den tar form av arbeids-
nedleggelse med bibeholdt ansettelse eller foregår som masseoppsigelse.
Slik som forholdene ligger an, kan det imidlertid neppe forsvares å gå
til et slikt skritt uten å sette noe annet i stedet. Det eneste alternativ
som kan, og formentlig også bør komme på tale er så vidt skjønnes
tvungen voldgift. De tradisjonelle innvendinger mot en slik løsning
har neppe samme vekt når det gjelder statstjenesten, og må i det hele
under hensyn til de senere års erfaringer — ikke minst i Norge — antas
å være noe avsvekket. I enkelte land vil konstitusjonelle forhold kunne
stille seg i veien for en ubetinget bindende voldgiftsordning. Dette
er imidlertid ikke tilfelle i Norge. Justisdepartementet har allerede i
skr. av 11. mars 1925 gitt uttrykk for at grunnloven ikke antas å være
til hinder for at det etableres tvungen voldgift i forholdet mellom
staten og dens tjenestemenn, jfr. Utkast til lov om lønnstvister i off.
tjenesteforhold s. 30. Så vidt vites er det ikke noensinne av stats-
myndighetene tätt avstånd fra denne fortolkning på rettslig grunnlag.
Faktisk har også slik voldgift fra tid til annen vært gjeldende, idet
statens arbeidere ikke har vært holdt utenfor de alminnelige voldgifts-
lover som i visse perioder har vært i kraft.

Så lenge en voldgiftsordning ikke er bragt i stand, bør man holde fast
ved den begrensning av streikeretten som er knesatt i den norske
tjenestemannslov av 1918, og som nå — skjønt på andre premisser
— foreslås etterlignet i Sverige. I praksis er det neppe tvilsomt at
denne «mellomløsning» har virket gunstig.

Avgrensningen mellom statstjenestemenn og andre statsansatte
bør i prinsippet foretas under hensyn til arten av de funksjoner som
utøves (offentligrettslige oppgaver, utøving av offentlig myndighet).
I samsvar med dette er det antakelig grunn til å søke utvirket en inn-
snevring av den krets som ved positiv lov f. t. er tildelt tjenestemanns-
status, bl. a. i Norge.
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For så vidt det antas å være behov for ensartede bestemmelser om
rettsforholdet mellom det offentlige og andre statsansatte, bør disse
utferdiges ved særskilt lov eller reglement. De bør utformes under
iakttagelse av prinsippet om likestilling med det private ervervsliv
med hensyn til behandlingen av tvister om fastsettelsen av lønns- og
arbeidsvilkår.

VI.

•RESYMÉ

Rettsforholdet mellom staten og dens tjenestemenn er i det fore-
gående behandlet ut fra en alminnelig rettslig og rettssammenlignende
synsvinkel. Ved den personelle avgrensning er det søkt tilknytning
til den kjensgjerning at det i alle land er fremtrådt en egen gruppe av
statstjenere som på grunn av sin stilling som redskaper for statsmakten
er undergitt særskilte rettsregler bestemt av offentligrettslige hensyn.
Andre statsansatte, hvis vilkår i hovedsaken faller sammen med dem
som gjelder for arbeidstakere i det private ervervsliv, er i de fleste
forbindelser holdt utenfor. Det er en alminnelig forutsetning at den
personkrets som er innrømmet tjenestemannsstatus, også inntar stil-
linger som gjør det rimelig å undergi dem særbestemmelser som nevnt.
Men den nærmere avgrensning i denne henseende, som er utpreget
positivrettslig betinget, er ikke gjort til gjenstand for undersøkelse. I
samsvar med dette er det heller ikke søkt funnet frem til en egentlig
prinsipiell bestemmelse av begrepet statstjenestemenn.

Det fremgår av den rettssammenlignende översikt at utviklingen i de
demokratiske statssamfunn i vest er kommet ganske langt i retning av
en i hovedtrekkene likeartet ordning av den egentlige statstjeneste.
I alle land som er gjort til gjenstand for sammenligning, er det oppstått
en særskilt klasse av profesjonelle statstjenestemenn hvis rettslige
eller faktiske status frembyr vesentlige likhetspunkter. På den ene
side er tjenestemennene tilstått særlige rettigheter, spesielt vern mot
vilkårlig fjernelse fra stillingen, fördelaktige arbeidsvilkår, gunstig
behandling under sykdom m. v., likesom deres alderdom og etterlatte
er sikret ved forholdsvis rommelige pensjonsordninger. På den annen
side forutsettes det en særskilt lojalitet overfor staten som arbeidsgiver.
Politisk virksomhet og deltakelse i ytterliggående partier eller sammen-
slutninger er ikke sjelden utelukket, og anvendelse av kollektive kamp-
midler er enten likefrem forbudt eller faktisk eller rettslig undergitt
vesentlige begrensninger. Det stilles særlige krav til hederlighet og
god oppførsel så vel i som også utenfor tjenesten, og ved siden av et
spesielt straff ere ttslig ansvar er tjenestemennene i regelen underkastet
egne disiplinærbestemmelser.

Rettslig sett karakteriseres tjenestemannslovgivningen ved at
den er bestemt av offentligrettslige hensyn og henføres til den offentlige
rett. Dette innebærer som hovedregel ikke noen kvalitetsmessig sær-
stilling og heller ikke spesielle rettsvirkninger. At tjenestemannslov-
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givningen erkjennes som utformet etter offentligrettslige synspunkter
og følgelig gis plass som en del av den offentlige rett, er likevel ikke et
forhold som utelukkende har systematisk interesse. Det er et uttrykk
for at disse rettsregler utviser visse typiske eiendommeligheter som
ikke i samme grad gjør seg gjeldende ved ublandet privatrettslige for-
skrifter. De er for det første nesten alltid ufravikelige og kan således
i regelen ikke avendres ved avtaler eller tilsagn i det enkelte tilfelle.
Videre vil de rettigheter som er tillagt tjenestemennene, være tilstått
dem med henblikk på det offentliges interesser, ikke av hensyn til ved-
kommende tjenestemann personlig. Dette fører naturlig til at det i
dette forhold ikke bør være tale om såkalte «ervervede rettigheter».
Som følge av de offentligrettslige hensyn som ligger til grunn, bør
tjenestemannslovgivningen så vidt mulig tolkes slik at disse hensyn
tilgodeses, selv om dette i det enkelte tilfelle går ut over tjeneste-
mennenes individuelle interesser. Rettslig sett er tjenestemanns-
lovgivningen, på samme mate som andre sentrale deler av forvaltnings-
retten, undergitt en egen atmosfære, som medfører at den må utbygges
og suppleres ved regler hentet fra dens eget interesseområde, ikke ved
analogier fra privatretten.

Tjenestemannsforholdets offentligrettslige karakter har til dels
vært ufullstendig erkjent. Det har gjennom teori og praksis vært
g jenstand for påvirkning av privatrettslige synspunkter, slik at det i
rettslig henseende er kommet til å innta en uklar mellomstilling.
De nærmestliggende årsaker til dette må antas å være at tjenestemanns-
forholdet, økonomisk og formelt, frembyr likhet med en privatrettslig
arbeidskontrakt og har historisk tilknytning til denne; at staten ikke
utelukkende benytter seg av tjenestemenn i egentlig forstand, men like
meget av funksjonærer og arbeidere som ikke er gitt tjenestemannsstatus;
og at staten i sin virksomhet er undergitt en dobbelt rettslig innordning,
idet den ikke bare opptrer i egenskap av utøver av offentligrettslig
myndighet, men også som privatrettslig rettssubjekt. Som følge av
den privatrettslige tilknytning har det vært meningsforskjell om hvor-
vidt tjenestemannsforholdet begrunnes ved en kontrakt eller en forvalt-
ningsakt. Dette er meget en strid om ord som delvis beror på at man
ikke har holdt klart ut fra hverandre selve ansettelsesakten og det ved
denne etablerte rettsforhold. Realiteten er at behandlingen av
tjenestemannsforholdet etter positiv rett er kommet til å arte seg prin-
sipielt forskjellig i forskjellige land. På den ene side har man den så-
kalte statusteori som ligger til grunn for den gjeldende rettstilstand
i de fleste kontinentale land. Den går ut på at en tjenestemann ved
sin ansettelse erverver en bestemt status eller rettsstilling, nemlig den
som følger av de på dette tidspunkt gjeldende lover og forskrifter,
men at han ikke har noen beskyttet rett til å forlange at den opprinne-
lige status blir opprettholdt uforandret. På den annen side har man
kontraktsteorien, som etter den rådende oppfatning antas å beherske den
norske tjenestemannsrett, og som begrepsmessig innebærer en viss
rettslig likestilling mellom tjenestemannsforholdet og en privatrettslig
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arbeidskontrakt. Teorien går ikke ut på at rettsforholdet mellom staten
og tjenestemennene i prinsippet er av samme art som forholdet mellom
en privat arbeidsgiver og hans arbeidstakere. Det er enighet om at
tjenesteforholdet i betydelig utstrekning må bedømmes etter offentlig-
rettslige synspunkter. Teorien er bare et uttrykk for at tjenestemannen
etter positiv norsk rett ved ansetteisen erverver visse rettigheter som
ikke kan frätas ham eller forringes så lenge tjenesteforholdet består.
Hvilke disse rettigheter er, må betegnes som tvilsomt, men det må an-
tagelig skjeines mellom økonomiske rettigheter og rettigheter som har
nøye sammenheng med dem, og på den annen side bestanddeler av
tjenestemannens alminnelige rettsstilling som ikke har direkte økono-
misk betydning for den enkelte. Det er ikke ublandet kontraktrettslige
synspunkter som ligger til grunn for den nåværende rettstilstand i
Norge. Utgangspunktet for utviklingen må visstnok søkes i forfat-
ningsretten, nærmere bestemt i grunnlovens regler om embetsmenns
uavsettelighet (grl. § 22). Selv om utviklingen har vært underbygget
og fremskyndet ved den kontraktsanalogi som har vært til stede, er
det neppe antagelig at denne isolert sett ville kunne ha vært utslags-
givende.

Rent alminnelig sett må det innrømmes at statusordningen har
den beste juridiske holdning, samtidig som den trolig er å foretrekke
fra et praktisk forvaltningsmessig synspunkt. Kontraktssystemet
har som følge av spesielle historiske og konstitusjonelle forhold spilt
en gagnlig rolle i Norge, men synes i våre dager å ha overlevet seg selv.
Hovedinnvendinger mot den gjeldende ordning i Norge er at den binder
statsmyndighetene i budsjettspørsmål og kan stå i veien for ønskelige
organisasjonsforandringer. Disse hensyn har visstnok delvis kunnet
tilgodeses ved alminnelige og spesielle forbehold. Men selve den ting
at det har vært nødvendig å ta slike forbehold, er et vitnespyrd om
manglene ved den rådende rettstilstand og betegner i virkeligheten
en tilnærmelse til statusordningen. Foruten at det kan reises tvil om
den rettslige gyldighet av de nevnte forbehold, er ordningen uheldig,
bl. a. fordi den skaper et kunstig skille mellom ensartede grupper av
tjenestemenn. Til forsvar for kontraktsordningen kan det anføres»
at når lovgivningen tillegger tjenestemennene ufortapelige rettigheter
skjer dette ut fra betraktninger om hva som best tjener statens inter-
esser, ikke av hensyn til tjenestemennene personlig. Denne argumenta-
sjon virker imidlertid mindre overbevisende. Det staten med rimelighet
kan være interessert i er at tjenestemennene er trygget i sin stilling og
beskyttet mot vilkårlighet. Men dette formål vil like godt kunne
realiseres ved en moderne tjenestemannslov etter kontinentalt mønster.
Man har ikke inntrykk av at det foreligger noe ringere mål av sikkerhet
for tjenestemennenes berettigede krav i land som bygger på statusteorien,
eller hvor — som i Storbritannia — statens tjenestemenn teoretisk sett
kan avskjediges når som helst og uten angivelse av grunner.

Utviklingen i Norge har gitt anledning til rettslig tvil og uklarhet,
hvilket bl. a. har fått uttrykk ved at tjenestemannsloven av 1918
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hittil ikke har vært revidert på noe punkt som kan antas å berøre tje-
nestemennenes rettigheter. Dette innebærer en fare for stagnasjon,
idet statsmyndighetene, for ikke å gi støtet til uro og prosesser, kan se
seg nødt til å holde fast ved ordninger som erfaring har vist er modne
for avløsning.

Tjenestemannsordningen i Norge har en uløselig sammenheng med
grunnlovsmessige synspunkter. En rasjonell nyordning kan neppe
gjennomføres uten at det foreldede skille mellom embetsmenn og tje-
nestemenn blir opphevet. Dette anbefaler seg også av den grunn at
det må betegnes som en anomali at en betydelig gruppe av statens
tjenestemenn er holdt utenfor den ellers gjeldende, vesentlig uttøm-
mende lovordning. En reform i denne retning må antas å ville lette
overgangen til en ordning der de offentligrettslige synspunkter kommer
sterkere til sin rett.

Den ekspansjon av statens virksomhet som har funnet sted i de
senere år, har aktualisert statstjenestens forhold til privatretten på en
ny og helt annen mate enn omhandlet ovenfor. Her var det tale om
en indre påvirkning, en overføring av privatrettslige synspunkter som
har influert på den rettslige utformning av det individuelle tjenestefor-
hold uten å rokke ved den kjensgjerning at dette forhold var offentlig-
rettslig. De nye strømninger angår ikke direkte forholdet til den enkelte
tjenestemann, men behandlingen av tjenestemennene som gruppe.
Som følge av den alminnelige politiske og samfunnsmessige utvikling
er forholdet til arbeidsretten kommet stadig sterkere i forgrunnen. Pro-
blemet har i og for seg vært latent til stede så lenge det har eksistert
en organisert arbeiderbevegelse. Men det er nytt når man uten å skj eine
mellom de forskjeilige kategorier av statsansatte, går inn for likestilling
mellom offentlige og private arbeidsforhold med hensyn til organisa-
sjons- og forhandlingsrett samt retten til å anvende kollektive kamp-
midler. Ført ut i sine ytterste konsekvenser synes denne tankegang
å kunne lede til en overflytning av statstj enesten til den privatrettslige
sfære slik at dens offentligrettslige karakter blir vesentlig avdempet.
Status- eller kontraktsordning vil i forhold til en omlegging som nevnt
være et moment av mere underordnet betydning.

Når det gjelder forholdet til arbeidsretten, er det ikke hensiktsmessig
å begrense behandlingen til personer med tjenestemannsstatus. De
argumenter som har vært anført til fordel for en særstilling i arbeids-
rettslig henseende, omfatter i åtskillig utstrekning samtlige arbeidstakere
i statens tjeneste.

Det er i og for seg ikke noe nytt at den ordinære lovgivning om
arbeidstvister m. v. delvis kommer til anvendelse også overfor staten
som arbeidsgiver. Dette er blant annet tilfelle etter norsk og svensk
rett, og også i de fleste andre land vil man støte på grupper av stats-
ansatte som i forhold til arbeidslovgivningen er likestilt med arbeids-
takere i private bedrifter. Men det har likevel vært hevdet, og fast-
holdes enkelte steder fremdeles, at vanlig organisasjonsrett, tariffav-
taler og anvendelse av kollektive kampmidler prinsipielt må være
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utelukket i forhold til enhver som har staten til arbeidsgiver. Det har
for så vidt vært anført at organisasjonsretten og hva dermed følger
historisk og begrepsmessig hører hjemme innenfor det private ervervsliv
og ikke kan overføres til offentlige arbeidsforhold. I tilknytning til
dette har det vært henvist til at statens virksomhet, selv om den er av
privatrettslig art, ikke utøves med sikte på profitt; at anvendelse av
streik og blokade for å øve press på staten er ensbetydende med inn-
ledning av krigstiltak mot samfunnet; at det her ikke er behov for kol-
lektiv maktanvendelse, idet staten har en særskilt omsorgsplikt over-
for sine arbeidstakere; at det offentliges virksomhet i særlig grad er
samfunnsnødvendig og derfor ikke kan være gjenstand for avbrytel-
se osv.

Betraktninger av denne art har i enkelte land ført til at samtlige
statsansatte, så vel tjenestemenn som andre, er undergitt forbud
mot streik og dermed sammenhengende begrensninger i organisa-
sjonsretten. Langt mere alminnelig er det imidlertid at forskjellige
grupper av statsarbeidere, som ikke er gitt tjenestemannsstatus, må
finne seg i å få sine lønns- og arbeidsvilkår ensidig fastsatt av stats-
myndighetene uten å kunne gjøre krav på ordinære forhandlinger og
avtale.

Den alminnelige utvikling synes imidlertid å gå i motsatt retning.
Når det gjelder statsarbeidere og andre som faller utenfor kretsen av
egentlige tjenestemenn, kan det påvises en tendens henimot likestilling
med arbeidstakere i privat virksomhet. Dette antas også å være saklig
begrunnet. De argumenter som har vært anført for å stille de stats-
ansatte i en særstilling, kan ikke erkjennes å være overbevisende når
det gjelder den privatrettslige sektor av statens virkefelt. Her synes
de beste grunner å tale for at staten med hensyn til lønninger, arbeids-
vilkår og i det hele forholdet til arbeidsstokken, må følge regiene for
det private ervervsliv. Under enhver omstendighet vil det trolig vise
seg at det i lengden ikke vil være praktisk mulig å holde statsarbeidere
o. 1. utenfor den ordinære arbeidslovgivning. Skillet på dette punkt
mellom offentlig og privat næringsdrift virker i våre dager mere og mere
kunstig, og presset fra arbeidslivets organisasjoner vil derfor vanskelig
kunne motstås. Under forutsetning av at man opprettholder et system
med overveiende privat næringsvirksomhet, vil staten måtte forsone
seg med at den må stå i samme stilling som private arbeidsgivere.
At man i de fleste land i dag i arbeidsrettslig henseende bygger på en
sondring mellom ordinære statsansatte (arbeidere) og egentlige tjeneste-
menn, synes bl. a. å fremgå av den behandling spørsmålet har vært
undergitt for in ter nas jonalt forum, jfr. arbeidskonvensjon nr. 87 om
föreningsfrihet og beskyttelse av organisasjonsr etten og nr. 98 om
gjennomføring av prinsippene for organisasjonsr ett en og retten til å
føre kollektive forhandlinger.

Hovedproblemet knytter seg til de egentlige statstjenestemenn, dvs.
de statsansatte hvis rettsstilling er regulert ved særskilte, offentlig-
rettslige bestemmelser. Det er i forhold til disse det er reist spørs-
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mål om å slå inn på nye veier, og her er det tvilsomt om man
vil oppnå en tilfredsstillende løsning ved å overlate utviklingen til
seg selv.

Det ligger nær å spørre om det er grunn til å fastholde en særskilt
offentligrettslig status for visse arbeidstakere i statens tjeneste, dvs.
opprettholde en egen tjenestemannsklasse. Rent umiddelbart sett
foreligger det visse holdepunkter for den antakelse at utviklingen er
kommet derhen at det ikke lenger er grunnlag for å skjeine mellom
forskjellige grupper av statsansatte og mellom disse og arbeidstakere
i privat virksomhet. Det private arbeidsliv er i dag i en hittil ukjent
utstrekning behersket av samfunnsmessige synspunkter og offentlig-
rettslig lovgivning. Og en rekke av de begunstigelser som opprinnelig
bare ble tilstått innenfor statstjenesten, innrømmes nå i henhold til
lov, sedvane eller avtale også i forhold til lønnsmottakere i privat
virksomhet. Dette forhold har utvilsomt gjort forskjellen mellom stats-
tjenesten og andre arbeidsforhold mindre fremtredende enn tidligere.
Den som vil hevde at utviklingen har gjort en spesiell tjenestemanns-
lovgivning overflødig, overser imidlertid at hovedformålet med denne
ligger i det statsrettslige plan. Forholdet mellom staten og tjenestemen-
nene må nødvendigvis få en annen karakter enn forholdet mellom en
alminnelig arbeidsgiver og hans funksjonærer og arbeidere. De egentlige
statstjenestemenn er ikke bare statens tjenere. Fra en viss synsvinkel
sett er de faktisk staten. I dette bunder bl. kravet om ed eller forsikring,
nødvendigheten av plettfri vandel ikke bare i, men også utenfor tjene-
sten, bestrebelsene for å holde politisk innflytelse utenfor statstj enesten,
frykten for splittet lojalitet, den særskilte strafferettslige behandling
av forgåeiser i eller rettet mot den offentlige tjeneste osv. Under enhver
omstendighet er det en kjensgjerning at slike særordninger opprett-
holdes overalt, og at det ingensteds er fremkommet forslag om noe
fullstendig systemskifte for så vidt.

På bakgrunn av at en særskilt tjenestemannslovgivning antas å
måtte opprettholdes, er det gjort til g jenstand for undersøkelse i hvilken
utstrekning det går an å likestille tjenestemennene i arbeidsrettslig
henseende med private arbeidstakere. Hvorvidt en slik nyordning kan
förlikes med statstj enestens egenart, og hvordan den i tilfelle lar seg
forene med den særlige status som er tillagt tjenestemennene.

Organisasjonsretten frembyr ikke noe problem, i hvert fall ikke i
de nordiske land. Her har den fri adgang til å danne fagforeninger
i nyere tid overalt vært akseptert av statsmyndighetene, og særskilte
begrensninger i statstjenestemennenes organisasjonsfrihet har praktisk
talt ikke forekommet. Selv om streik av statstj enestemenn anses for
ulovlig, hvilket i betydelig utstrekning er tilfelle etter nordisk rett, tør
en tilsvarende innskrenkning i organisasjonsretten være unødvendig
og forkastelig. Prinsipielt sett er det neppe grunn til å oppstille andre
skranker for organisasjonsretten enn de som gjelder for andre samfunns-
borgere, nemlig at de ikke må delta i foreninger med ulovlig formål.
I samsvar med dette bør det heller ikke bli tale om å legge hindringer
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i veien for tilslutning til de ordinære landsomfattende sammenslutninger
av arbeidstakere (L. O.).

Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår med tjenestemennenes
organisasjoner, særskilte utvalg, tjenestemannsrepresentanter i sam-
mensatte kommisjoner eller lign., forekommer i de aller fleste land.
Forhandlingene har imidlertid en særegen karakter, idet de normalt
ikke leder opp til inngåelsen av bindende avtaler som kan jevnføres
med det private arbeidslivs tariffavtaler. Lønns- og arbeidsvilkår
fastsettes de fleste steder, i hvert fall formelt, ensidig av statsmyndig-
hetene, undertiden i lovs form, men ellers ved alminnelige eller spesi-
elle regulativer med eller uten nas jonalf orsamlingens medvirkning.
Grunnen til denne særordning må delvis søkes i konstitusjonelle forhold,
men skyldes antakelig først og fremst at et system med tariff avtaler
har vært ansett uforenelig med tjenestemennenes alminnelige stilling.
Den avtalemåte som er utviklet for det private arbeidsmarked, har
ikke samme resong under forhold der det er rettslig eller faktisk uteluk-
ket å sette makt bak kravene.

Streik av statstjenestemenn synes jevnt over å fordømmes av den
alminnelige oppfatning i alle land. Det er nok så at streik bare unntaks-
vis er forbudt ved uttrykkelige lovbestemmelser. Men ellers følger
det i stor utstrekning av gjeldende regler at streik av tjenestemenn er
utilstedelig eller faktisk ugjennomførbar. Den norske tjenestemannslov
av 15. februar 1918 inntar i denne henseende en særstilling, idet den
indirekte aner k jenner lovligheten av tjenestemannsstreik i form av
masseoppsigelse. Bestemmelsen er imidlertid ikke slik å forstå at
den legaliserer streik som et naturlig ledd i forholdet mellom det of-
fentlige og tjenestemennene. Dens umiddelbare formål er å gi myndig-
hetene midler i hende til å forebygge eller avbøte de samfunnsskadelige
virkninger av de tjenestemannsstreiker som erfaringsmessig ikke alltid
er til å unngå.

Den svenske förhandlingsrättskomitté, hvis forslag av 1951 represen-
terer det nyeste og mest radikale på dette område, har fulgt som ledende
prinsipp at offentlige tjenestemenn med hensyn til forhandlinger og
avtaler om lønns- og arbeidsvilkår mest mulig bør likestilles med andre
arbeidstakere. Til gjennomføring av dette har komitéen søkt å legge
grunnlaget til rette for inngåelse av vanlige tariffavtaler og har i dette
øyemed bl. a. innrømmet tjenestemennene en faktisk streiker ett (adgang
til masseoppsigelse). I motsetning til hva som er oppfatningen i Norge,
ser ikke komitéen på anvendelsen av kollektive kampmidler i offentlige
tjenesteforhold som et onde, der helst burde forbys, men som man av
opportunitetshensyn finner å måtte avfinne seg med. Det hører etter
komitéens mening nødvendigvis med til et system med bindende,
tidsbegrensede avtaler (tariffavtaler).

Det er grunn til å frykte for at komitéens prinsipielle syn beror
på en feilvurdering og gjennomført i praksis vil kunne virke oppløsende
på s tatst j enesten. Innføring av arbeidskampen som et normalt ledd i
rettsforholdet mellom staten og tjenestemennene er vanskelig forenelig
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med de grunnsetninger for ordningen av statstjenesten som hyldes
i dag og som man også i fremtiden vil måtte bygge på. I og for seg
foreligger det ikke avgjørende innvendinger mot et system med tids-
begrensede, bindende avtaler, selv om det kan anføres tungtveiende
praktiske og politiske grunner mot en slik reform. Det essensielle er
imidlertid at en ordning med tariffavtaler har liten interesse når det
ikke kommer noe mere til. Dette som kommer til er da kollektiv makt-
anvendelse og fredsplikt, og det anføres som en vesentlig vinning at
ordningen skaper garanti for arbeidsfred i offentlige tjenesteforhold.
Det er imidlertid grunn til å anta at betydningen av denne garanti
er overvurdert. Den konkrete og begrensede fredsplikt som eventuelt
måtte bli istandbragt, må veies mot den latente krigstilstand som sam-
tidig innføres. Denne siste betegner den store fare og kan komme til
å ødelegge det særskilte gjensidige tillitsforhold som består og må
bestå mellom staten og tjenestemennene dersom statens oppgaver skal
kunne løses til hele samfunnets beste.

En sak for seg er hvordan en nyordning som antydet i tilfelle ville
kunne bygges inn i de gjeldende tjenestemannsordninger. Antakelig
ville disse måtte opptas til revisjon i sin helhet. Bl. a. vil ordningen
formentlig, om ikke rettslig, så iallfall praktisk sett være uforenelig
med et system med faktisk uoppsigelige tjenestemenn. Heller ikke vil
den naturlig kunne kombineres med den omfattende sosiale forsorg som
i de fleste land er tilsikret tjenestemennene ved lov.

Fremstillingen munner ut i følgende konklusjon: I forhold til ar-
beidsretten bør det skjelnes mellom arbeidere og funksjonærer ved sta-
tens forretningsmessige virksomheter og de egentlige tjenestemenn.
Den førstnevnte gruppe bør likestilles med private arbeidstakere med
hensyn til organisasjonsrett, forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår
samt adgangen til å anvende kollektive kampmidler. De egentlige
tjenestemenn bør ny te full organisas jonsfrihet og innrømmes størst
mulig adgang til reelle forhandlinger med statsmyndighetene angående
lønns- og arbeidsvilkår. Likestilling med det private arbeidsliv med
hensyn til bruk av kollektiv maktanvendelse kan ikke godtas, og
man bør i prinsippet ta avstånd fra synspunktet om at slik maktan-
vendelse, selv i avdempet form, har en naturlig plass som et ledd i
rettsforholdet mellom staten og tjenestemennene. Det ville være mest
reelt å innføre forbud mot streik av egentlige tjenestemenn, men dette
kan etter omstendighetene neppe forsvares uten at man samtidig
setter noe annet i stedet. Det eneste alternativ som for så vidt kan,
og formentlig også bør komme på tale er tvungen voldgift. Forholdene
synes for tiden ikke å ligge ugunstig til rette for en slik løsning. Så
lenge en voldgiftsordning ikke er etablert, bør man holde fast ved den
begrensning av streiker etten som er knesatt i den norske tjenestemanns-
lov av 1918, og som nå — skjønt på andre premisser — foreslås innført
i Sverige.


