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L/\GlJTSKOTJT:TS BETi\NK/\Nm: nr H/198:S-84 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag till 

landskapslag om rättsställningen för lanJ

skapstjänsteman som anställs vid nor<lisk 

institution. 

Landstinget har den 11 november 1983 inbegärt lagutskottets yttrande över fram

ställningen. Utskottet, som hört lagberedningschefen Christer Jansson och 

byrächefcn Jörgen Erlund, fär hUnncd vön.lsamt anföra följanclc. 

bnligt lagförslaget har landskapstjänsteman som anställs vid en nordisk 

institution rätt till tjilnst1cdighet utan lön under högst fyra ör. Den som 

tillträder nämnd anställning har rätt till semester enligt de regler som 

gäller för landskapstjänstemän vid tiden för övergången. 

Lagförslaget grundar sig pa en 1974 ingången nordisk överenskommelse. Med 

nordisk institution avses enligt överenskommelsen gemensamma offentJ-ig

rättsliga institutioner, således institutioner vars ställning regleras genom 

författning eller som grundats genom överenskommelse mellan alla eller vissa 

av de nordiska länderna, däremot inte institutioner av privaträttslig karaktär 

även om dessa ekonomiskt stöds av nordiska organ. Ovcrcnskonunclscn ~111.~cr vid;1rc 

att personalen vid nordiska institutioner har rätt att tillgodoräkna sig tjänst

göringstiden där som tjänst utövad i hemlandet. 

Beträffande pensionsskyddet anger överenskommelsen att varje tjänstgöringsland 

förbinder sig att inta de anställda vid nordiska institutioner i sitt pensions

systcm enligt s~muna regler som rör det egna landets tjtimstcmiin. Lan<lskaps

tjänsternän som anställs i nordisk institution får sålunda sitt pensions-

skydd för anställningstiden ombesörjt av tjänstgöringslandet, inte av land

skapet Aland om inte genom ;wtal övercnskomm1 ts annorluncb. Pcnsionsskyddct 

för anställda vid en eventuel 1 framtjda nordisk institution p1 Ahmd skulle 

på motsvarande sätt komma att ombesörjas ::iv finska staten enligt överens

kommelsen och lagen om pensionsrätt för anställda vid nordisk institution 

i Finland (FFS 4~6/76). 

Utskottet konstaterar att den föreslagna lagen mc<l beaktande av bl. a. land

skapets utökade deltagande i det nordiska samarbetet får anses motiverad och 
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ändamålsenlig, varför utskottet med hänvisning till det ovan anförda vörd

samt får föreslå 

att Landstinget miittc antltga la~Cörslagct 

oförändrat. 

Mariehanm den 27 december 198j, 

Pä lagutskottets vägnar: 

Sune Eriksson 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Sune Eriksson, v.ordf. 

lViklöf samt medlemmarna Andersson, Börje Eriksson och J. -E. Lindfors. 


