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Riksdagens svar på regeringens proppsition med förslag till 
lag om ändring av självstyrelselagen för Aland 

Till riksdagen har överlämnats regeringens 
proposition nr 43/1996 rd med förslag till 
lag om ändring av självstyrelselagen för 
Åland. Riksdagen, som i ärendet har motta-

git grundlagsutskottets betänkande nr 2/1996 
rd, har efter sådan behandling som stadgas i 
67 § 2 mom. riksdagsordningen antagit föl
jande lag: 

Lag 
om ändring av självstyrelselagen för Åland 

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stad
gar, och med Ålands lagtings bifall, 

ändras i självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 (1144/91) 18 § 14 punkten, 
29 § 1 mom. 3 och 6 punkten och 44 § samt 

fogas till 18 § en ny 2 a-punkt som följer: 

18 § 

Landskapets lagstiftningsbehörighet 

Landskapet har lagstiftningsbehörighet 
fråga om 

2 a) arbetspensionsskydd för landskapets 
anställda och för förtroendevalda inom land
skapsförvaltningen samt för rektorer, lärare 
och timlärare vid grundskolor i landskapet, 

14) undervisning, läroavtal, kultur, idrott, 
ungdomsarbete; arkiv-, biblioteks- och mu
seiväsendet med det undantag som stadgas i 
27 § 39 punkten, 
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29 § 

Öveif öring av lagstiftningsbehörigheten till 
landskapet 

Riket har utöver vad som stadgas i 27 § 
lagstiftningsbehörighet i fråga om 

3) arbetspensionsskydd för kommunernas 
anställda och för förtroendevalda inom kom
munalförvaltningen samt arbetspensions
skydd för andra, med de undantag som 
följer av 18 § 2 a-punkten, och annan soci
alförsäkring, 

6) arbetsavtal, med de undantag som be
träffande läroavtal följer av 18 § 14 punk
ten, och samarbete inom företag. 



2 RSv 62/1996 rd - RP 43/1996 rd 

44 § 

Budget 

Lagtinget fastställer budget för landskapet. 
Närmare bestämmelser om landskapets bud
get fastställs i landskapslag. 

När budgeten fastställs skall lagtinget strä
va efter att de sociala förmånerna för land
skapets befolkning är minst desamma som i 
riket. 

Om lagtingets rätt att lagstifta om skatter 
samt om grunderna för avgifter som uppbärs 
inom landskapsförvaltningen stadgas i 18 § 
5 punkten. 

Denna lag träder i kraft den 
De förändringar av pensionsskyddet som 

mellan den 1 januari 1993 och den dag den
na lag träder i kraft genom landskapslag 
gjorts gällande för landskapets anställda och 
andra som omfattas av landskapets pen-
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sionssystem skall inte tillämpas på de arbets
pensioner som intjänats för landskapets pri
vaträttsligt anställda under motsvarande tids
period. 

Den som när denna lag träder i kraft är 
eller har varit anställd hos en privat ar
betsgivare vilken tillhandahåller en kommun 
eller ett kommunalförbund socialvårds
tjänster och som me.d stöd av den äldre 
självstyrelselagen för Aland (670/51) omfat
tats av landskapets pensionssystem samt an
ställts före den 1 Januari 1994 skall om
fattas av landskapets pensionssystem enligt 
2mom. 

Den som när denna lag träder i kraft är 
eller har varit anställd vid någon annan pri
vat landskapsunderstödd institution än en 
sådan som avses i 3 mom. och omfattats av 
landskapets pensionssystem enligt landskaps
lag utfärd<td medan den äldre självstyrelse
lagen för Aland var i kraft skall omfattas av 
landskapets pensionssystem enligt 2 mom. 


