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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING
Ändring av 7 och 8 §§ landskapslagen om ikraftträdande av landskapslagen om hälso- och sjukvården.
1993-94
nr 19

FÖRSLAG
Landskapsstyrelsen föreslår att bestämmelserna om pensionsskyddet i landskapslagen om ikraftträdande av landskapslagen om hälso- och sjukvården (68/93) för
de personer som överflyttas från kommunalförbunden till ÅHS ändras i överensstämmelse med ett förslag som utarbetats av en arbetsgrupp med representanter för de
fackliga organisationerna och landskapsstyrelsen.

Allmän nwtivering
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ALLMÄN MOTIVERING
1. Nuläget
I 7 och 8 §§ landskapslagen om ikraftträdande av landskapslagen om hälso- och
sjukvården ingår bestämmelser om pensionsskyddet för den personal som överflyttas
från anställning vid Ålands folkhälsoförbund respektive Ålands vårdförbund till Ålands
hälso- och sjukvård (ÅHS). När reglerna utformades var en utgångspunkt att den så
kallade integrationsprincipen gäller mellan landskapets pensionssystem och det kommunala pensionssystemet. När reglerna utformades var det ännu inte känt att integrationsprincipen hade slopats från och med den 1 januari 1993. Integrationsprincipen skulle,
om den hade fortsatt att gälla, ha inneburit att den som beviljas pension enligt nivån för
det så kallade tilläggspensionsskyddet från sin anställning hos ÅHS och som har överflyttats från anställning hos något av ovan nämnda kommunalförbund, samtidigt skulle
ha fått ut sin tidigare införtjänade pension av den kommunala anställningen enligt
samma förmånliga tilläggspensionsskydd.
När integrationsprincipen inte gäller beviljas den i tidigare kommunala tjänstgöring
införtjänade pensionen först vid fyllda 65 år och enligt det lägre grundpensionsskyddet.
Pensionsparagrafema i ikraftträdelselagen utformades således utifrån andra
premisser än dem som senare har konstaterats gälla. Till följd härav har den personal
som berörs av överflyttningen upplevt osäkerhet om konsekvenserna av reformen med
tanke på det framtida pensionsskyddet.
Landskapsstyrelsens avsikt är och har varit att den av hälso- och sjukvårdsreformen
berörda personalens pensionsförmåner inte skall påverkas av reformen men att reformen inte heller skall skydda personalen från framtida förändringar som oberoende av
reformen skulle ha kommit att gälla personalen. För att uppnå denna målsättning måste
landskapet ta på sig en del av det pensionsansvar och de därmed förenade kostnader
som landskapsstyrelsen från början utgick ifrån att Kommunernas pensionsförsäkring
skulle bära.

2. Beredningen av försklget
I samband med personalens övergång från de tidigare kommunalförbunden till ÅHS
enades landskapsstyrelsen och de fackliga organisationerna om att i samråd uppgöra
förslag till de lagändringar som erfordras för att trygga pensionsskyddet för den
tidigare kommunalt anställda personalen som berörs av reformen. För ändamålet
tillsattes en arbetsgrupp med företrädare för landskapsstyrelsen och Akava-Åland r.f.,
FOA-Å r.f. och TOC-TÅ r.f.
Lagförslaget grundar sig på och överensstämmer i huvudsak med det förslag som
en arbetsgrupp bestående av representanter för de fackliga organisationerna och
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landskapsstyrelsen utarbetat.
Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag.
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LANDSKAPS LAG
om ändring av 7 och 8 §§ landskapslagen om
ikraftträdande av landskapslagen om hälso- och sjukvården
I enlighet med lagtingets beslut ändras 7 och 8 §§ landskapslagen den 19 oktober
1993 om ikraftträdande av landskapslagen om hälso- och sjukvården (68/93) som
följer:

7§
Den som enligt bestämmelserna i 6 § har överflyttats till anställning hos landskapet
och vars rätt till pension i den tidigare anställningen bestäms enligt lagen om pension
för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (FFS 292/64) eller enligt 7 §
landskapslagen angående införande av landskapslagen om folkhälsoarbetet (23/73) har,
utan hinder av bestämmelserna om pensionsålder för personer anställda i motsvarande
uppgifter hos landskapet, rätt till pension från anställningen hos landskapet när han
uppnår den pensionsålder som före överflyttningen var gällande för honom, om han
uppfyller de förutsättningar som gällde för denna pensionsålder i den tidigare anställningen. Om det efter hälso- och sjukvårdslagens ikraftträdande görs ändringar av
pensionsåldern eller av förutsättningarna för rätten till pensionsåldern i det kommunala
pensionssystemet, skall ändringarna iakttas till den del de skulle ha varit tillämpliga om
vederbörande hade fortsatt i sin tidigare anställning.
I 1 mom avsedd person är, utan hinder av vad annorstädes är stadgat, vid pensioneringen berättigad till en pension som till sitt belopp motsvarar den pension som
Kommunernas pensionsförsäkring skulle ha beviljat honom om han hade kvarstått i sin
tidigare anställning fram till pensioneringen, dock så att från den pension som betalas
av landskapsmedel skall avdras beloppet av kommunal pension som till följd av samma
pensionsfall eventuellt beviljas honom på grund av hans tidigare anställning.
När i 1 mom. avsedd person, som åtnjuter landskapspension i vilken även den
tidigare anställningen har beaktats av Kommunernas pensionsförsäkring, beviljas
ålderspension på basis av samma tidigare anställning skall landskapspensionen reduceras med beloppet av den kommunala pensionen.

8§
Den skyldighet som landskapet åtagit sig enligt bestämmelserna i 7 § 2 mom.
landskapslagen angående införande av landskapslagen om folkhälsoarbetet fortfar att
gälla beträffande i paragrafen avsedda pensioner som beviljats från en tidpunkt som
infaller före hälso- och sjukvårdslagens ikraftträdande.

Denna lag träder i kraft den

och tillämpas från och med den 1 januari 1994.
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Mariehamn den 7 januari 1994

Lantråd

Ragnar Erlandsson, .

Lagberedningssekreterare

Tomas Lundberg
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LANDSKAPSLAG
om ändring av 7 och 8 §§ landskapslagen om
ikraftträdande av landskapslagen om hälso- och sjukvården

I enlighet med lagtingets beslut ändras 7 och 8 §§ landskapslagen den 19 oktober
1993 om ikraftträdande av landskapslagen om hälso- och sjukvården (68/93) som
följer:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

7§
Den som enligt bestämmelserna i 6
§ överflyttas till anställning hos landskapet och vars framtida pensionsförmåner i den tidigare anställningen
bestämts enligt lagen om pension för
kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (FFS 292/64) har, utan
hinder av bestämmelserna om pensionsålder för personer anställda i motsvarande uppgifter hos landskapet, rätt till
pension från anställningen hos landskapet vid uppnående av den pensionsålder som vid överflyttningen var
gällande i den tidigare anställningen.
Denna rätt gäller på de villkor och
under de förutsättningar som var gällande i den tidigare anställningen. Om det
efter hälso- och sjuk:vårdslagens ikraft-

7§
Den som enligt bestämmelserna i 6
§ har överflyttats till anställning ··hos
landskapet och vars rätt till pension i
den · tidigare anställningen bestäms
enligt lagen om pension för kommunala
tjänsteinnehavare och arbetstagare (FFS
292/64) eller enligt 7 § landskapslagen
angående injOrande av landskaps/agen
om folkhälsoarbetet (23173) har, utan
hinder av bestämmelserna om pensionsålder för personer anställda i motsvarande uppgifter hos landskapet, rätt till
pension från anställningen hos landskapet när han uppnår den pensionsålder
som före överflyttningen var gällande
för honom, om han uppfyller de fönitsättningar som gällde för denna pensionsålder i den tidigare anställningen.
Om det efter hälso- och sjuk:vårdslagens
ikraftträdande görs ändringar av pensionsåldem eller .' av .·•förutsättningarna
för rätten till pensionsålderri:'i det kommunala pensionssystemet, skall ändringarna iakttas till den del de skulle ha
varit tillämpliga om vederbörande hade
fortsatt i sin tidigare anställning.
I 1 mom avsedd person är, utan
hinder av vad annorstädes är stadgat,
vid pensioneringen berättigad till en
pension som till sitt belopp motsvarar
den pension som Kommunernas pen-

trädande görs ändringar av mots"årande
pensionsålder, villkor och förutsättningar i det pensionssystem som grundar sig på lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare, skall den ändrade pensionsåldern och de ändrade villkoren och
förutsättningarna iakttas, dock endast
till den del de gjorts tillämpliga på
personer som varit anställda före hälsooch sjuk:vårdslagens ikraftträdande.
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sionsförsäkring skulle ha beviljat honom
om. han hade kvarstått i sin tidigare
anställning fram till pensioneringen,
dock så att från den pension som betalas av landskapsmedel skall avdras
beloppet av konimunal pension som till
följd
samma pensionsfall eventuellt
beviljas honom på gnmd av hans tidigare anställning.
När i 1 mom. avsedd person, som
åtnjuter landskapspension i vilken även
den tidigare anställningen har beaktats
av Kommunernas pensionsförsäkring,
beviljas ålderspension på basis av samma tidigare anställning skall landskapspensionen reduceras med beloppet av
den kommunala pensionen.

av
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8§
Den som enligt bestämmelserna i 6
§ överflyttats 'till anställning hos landskapet och vars framtida pensionsför- .
måner i ' den, tidigare anställningen
bestämts enligt de grunder som var
gällande vi~ tidpunkten för ikraftträdan:det av ·1andskapslagen om folkhälsoarbetet, på grund av att personen meddelat därom i enlighet med 7 § landskapslag{;h angående införande av lands- .
kapslagen om folkhälsoarbetet, skall i
den anställning till vilken personen .
överflyttats åtnjuta rätt till pensionsskydd ur landskapets medel enligt de
grunder . som var gällande före hälso:-' .
och sjuhärdslagens ikraftträdande.
Dert ' skyldighet som landskapet
åtagit sig enligt bestämmelserna i 7 §1?
mom. landskapslagen angående införande av·.·.· landskap slagen om. folkhäl~p
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att

arbetet fortfar·
gälla även efter ikraftträdandet av hälso- och sjukvårdslagen.

8§
Den skyldighet som landskapet
åtagit sig enligt bestämmelserna i 7 § 2
mom. landskapslagen angående införande av landskapslagen om folkhälsoarbetet fortfar att gälla beträffande i
paragrafen avsedda pensioner som
beviljats från en tidpunkt som infaller
före hälso- och sjukvårdslagens ikraft-
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trädande.

Denna lag träder i kraft den och
tillämpas från och med den 1 januari
1994.

