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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 4/1976-77 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till landskapslag 

om reglering av personalens ställning vid privat 

institution, då institutionens verksamhet över

tages av kommun eller kommunalförbund. 

Landstinget har över ovannämnda framställning beslutat inbegära lagutskottets 

utlåtande och får därför utskottet, som i ärendet hört lagberedningschefen 

Christer Jansson, vördsamt anföra följande. 

Framställningen motsvarar i sak rikslagen i ämnet av den 19 december 1975. 

Den paragraf i rikets lag, som anvisar möjligheter till överenskommelse mel

lan kommunala pensionsanstalter och i lagen om pension för arbetstagare av

sedd pensionsanstalt om överflyttande av ansvaret även för arbetstagares pen

sion har utelämnats ur landskapsstyrelsens framställning. Landstinget till

kommer visserligen icke lagstiftningsbehörighet i denna fråga men för vinnande 

av överskådlighet och enhetlighet har lagutskottet infört en hänvisning till 

berörda stadgande i rikslagen. 

Lagutskottet har förutsett att denna landskapslag knappast hinner promulgeras 

förrän under år 1977 men utskottet har ändock låtit stadgandet om lagens 

tillämpningstid kvarstå oförändrat, närmast för att undvika skiljaktigheter 

mellan förmåner som i förekommande fall skulle tillkomma anställda inom över

tagna institutioner på Aland och i riket. 

Under hänvisning till ovanstående får lagutskottet vördsamt till antagande 

förelägga följande förslag till 

L a n d s k a p s l a g 

om reglering av personalens ställning vid privat institution, då institutionens 

verksamhet övertages av kommun eller kommunalförbund. 

1-4 §§. 
(Likasom l framställningen). 

5 §. 
Har vid ovan i l § avsedd institutions pensionsreglering::t.r även tillämpats 

lagen om pension för arbetstagare (FFS 395/61), kan kommunala pensionsanstal

ter och i lagen om pension för arbetstagare avsedd pensionsanstalt överenskom

ma om överförande av pensionsansvar såsom därom är stadgatli rikslag. 
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6 §. 
(Lika,~om 5 § l :fra,mställningen)_, 

7 §, 
(Lika,som 6 § l . fra,mställningenL 

8 §' 

(Lika,som 7 § i framställningen)__, 

:Harieha,mn den 17 november 

J? å 
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Närvara,nde i utskottet:ord:föranden Lindfors, viceordföranden Andersson, leda,.,.. 

möterna Dahlman och Olof Ja,nsson sa,mt ersättaxen Wiklö:f , 


