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1986-87 L t-Ls framst: nr 5 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

1) landskapslag angående ändring av 2 § land

skapslagen om tillämpning i landskapet Åland 

av vissa i riket gällande författningar rörande 

statens pensioner samt 

2) landskapslag angående ändring av landskaps

lagen om reglering av personalens ställning vid 

privat institution, då institutionens verksam-

het övertages av kommun eller komrnunalför

bund. 

Pensionsskyddet för landskapsanställda regleras i landskapslagen om tillämpning i 

landskapet Åland av vissa i riket gällande , författningar rörande statens pensioner 

(33/84). Genom nämnda landskapslag, som är en sk. blankettlag, har riksförfattningarna 

om statens pensioner i huvudsak oförändrade bringats i kraft i landskapet. Pensions

skyddet för kommunalt anställda i landskapet regleras genom genom lagen om pension 

för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (FFS 202/64). 

I landskapet är det relativt vanligt att personer i kommunal eller statlig anstäJJning 

övergår i landskapets tjänst och vice versa. Härvid överförs vederbörande från ett 

offentligt pensionssystern till ett annat. En person som övergått från anställning hos 

landskapet till anställning hos staten eller kommun erhåller ålderspension enligt 

landskapets pensionssystern först då han uppnått 6.5 års ålder. Eftersom den allmänna 

pensionsåldern är 63 år måste förmånstagaren vänta två år på den pension som han 

intjänat enligt landskapets pensionssystem. I yrken där pensionsåldern är lägre än 63 år 

blir väntetiden ännu längre. Särskilt svår kan situationen bli för personer som en kort 

tid före sin pensionering bytt tjänst, eftersom de vid tidpunkten för pensioneringen har 

hunnit tjäna in endast en liten pension enligt det senare pensionssystemet. 

Ett byte från landskapets pensionssystem till ett annat offentligt pensionssystem 

innebär även att landskapspensionen försäm ras genom att den övergår från tilläggs

pension till grundpension. 

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen (RP nr 82/ 1986 rd.) i vilken 

föresläs att lagen om statens pensioner ändras så att en person som övergått från 

statens pensionssystem till ett annat offentligt pensionssystem erhåller ålderspension 

enligt statens pensionssystem från samma tidpunkt som ålderspension utgår enligt det 

andra offentliga pensionssystemet. Den pension som intjänats i statlig anställning skulle 

berättiga till tilläggspensionsskydd om den senare pensionen gör det. 
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· Enligt 1 § landskapslagen om tiUämpning i landskapet Åland av vissa i riket 

gällande författningar rörande statens pension€'.r är den som är anställd hos landskapet 

berättigad till pension ur landskapets medel i enlighet med vad om personer i statlig 

anställning är föreskrivet. Den lagändring som föreslås i den ovan nämnda propositionen 

kommer att träda i kraft i landskapet direkt med stöd av landskapsJagen. Landskapssty

relsen föreslår dock att landskapslagen kompletteras med en bestämmelse som innebär 

att även övergång från landskapets pensionssystem till statens pensionssystem skall 

berättiga till landskapspension från samma tidpunkt som den statliga pensionen beviljas. 

I 3 och t~ §§ landskapslagen om reglering av personalens stäUning vid privat 

institution, då institutionens verksamhet övertages av kommun eller kommunalförbund 

(l 0/77) finns bestämmelser om pensionsskydd vid förflyttning av personer från anställ

ning hos landskapsunderstödd institution till anställning hos kommun eller kommu

nalförbund. Landskapsstyrelsen föreslår att nämnda paragrafer upphävs, eftersom 

bestämmelserna skulle ersättas av bestämmelserna i landskapslagen om tH!ämpning 

landskapet A!and av vissa i riket gällande författningar rörande statens pensioner. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

angående ändring av 2 § 1andskapslagen om tillämpning i landskapet Aland av vissa 

i riket gällande författningar rörande statens pensioner 

I enlighet med landstingets beslut fogas till 2 § landskaps1agen den 17 maj 1984 om 

tillämpning i landskapet Åland av vissa i riket gällande författningar rörande statens 

pensioner (33/84), sådan den lyder i landskapslagen den 27 juni 1984 (53/84), en ny 5 

punkt som följer: 

2 § 

I landskapet gäller följande avvikelser från bestämmelserna de 1 § 1 mom. 

nämnda författningarna: 

5) vad i 8 § 1 mom. lagen om statens pensioner är stadgat orn där avsedda 

föreskrifter skall i landskapet gälla föreskrifter i lagen om statens pensioner (FFS 

280/66), lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (FFS 

202/64), folkpensionsanstaltens pensionsreglemente eller pensionsstadgan för folkpen~ 

sionsanstalten, pensionsstadgan för Postbankens pensionsanstalt eller penslonsstadgan 
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för Finlands Bank. 

Denna lag träder i kraft den 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om reglering av personalens ställning vid privat 

institution, då institutionens verksamhet övertages av kommun eUer kommunalförbund 

I enlighet med landstingets beslut upphävs 3 och 4 § § 1andskapslagen den 4 mars 

l 977 om reglering av personalens stä!!ning vid privat institution, då institutionens 

verksamhet övertages av kommun eller kommunalförbund (10/77). 

Denna lag träder i kraft den 

Oe lagrum som upphävts genom denna lag ti11ämpas likväl i de fall då i landskaps

lagen om reglering av personalens stälJning vid privat institution, då institutionens 

verksamhet övertages av kommun eller kommunaHörbund, avsedd förflyttning av person 

som varit anstä!Id vid privat landskapsunderstödd institution till anstäUning hos kommun 

eller kommunalförbund har skett innan denna lag trätt i kraft. 

Mariehamn den 8 oktober 1986 

Vicelantråd Gunnevi Nordman 

Lagberedningssekreterare Birgitta Björkqvist 


