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Herr Talman 

Med anledning av landstingsman Jan-Erik Lindfors' till landskaps

styrelsen ställda enkla fråga angående löne- och pensionsförmånerna 

för dem som byter tjänst från Ålands centralsjukhus till något av 

de två övriga kommunalförbunden inom hälso- och sjukvårdssektorn i 

landskapet får jag meddela följande: 

Frågan gäller förmåner i anställningsförhållandet för personer, som 

är anställda hos annan arbetsgivare än landskapsstyrelsen. Detta 

innebär givetvis, att landskapsstyrelsen inte har samma direkta 

möjligheter att åtgärda eventuella missförhållanden i anställnings

förmånerna som om det hade varit fråga om egen personal. 

Landskapsstyrelsen, som har uppmärksammat de åsyftade problemen, har 

dock gjort vad den har kunnat för att eliminera de negativa följd

verkningarna på löneförmånerna vid här avsedda arbetsplatsbyten. 

Landskapsstyrelsen har för Kommunala avtalsdelegationen förordat 

principen att tjänstgöring vid bl.a, Alands centralsjukhus på samma 

sätt som tjänstgöring vid ett interkommunalt centralsjukhus i riket 

skall berättiga till lönetillägg. Kommunala avtalsdelegationen har 

sedermera med sin motpart slutit ett tjänstekollektivavtal om s.k. 

tjänstetillägg som förverkligar principen, 

En annan sak är sedan att tjänstgöring vid Ålands centralsjukhus 

på grund närmast av ett missförstånd mellan vederbörande parter 

inte kom att införas i avtalsbestämmelserna om andra jämförbara 

lönetillägg. Misstaget torde gå att korrigera vid nästa förhand

lingsomgång. 

I fråga om pensionsförmånerna kan man konstatera, att det förhål

lande landstingsman Lindfors pekar på, baserar sig på gällande 

lagstiftning och det faktum att landskapet är huvudman för Ålands 

centralsjukhus. Att bevillningen av pension för anställningstiden 

vid centralsjukhuset framskjuts från den för vederbörande anställ-



ni sförhållande fastställda pensionsåldern till 65 års ålder, 

n~r en person flyttar över från sjukhuset till t.ex. Ålands 

folkhälsoförbund, är inte någonting unikt utan följer helt 

mönstret för pensionssystemet i vårt land. Som ett jämförbart 

exempel kan nämnas byte av arbetsplats från statens militär

sjukhus till det kommunalt ägda Mejlands, båda i Helsingfors. 

Följden av ett sådant byte är densamma. 

Sådana arrangemang, enligt vilka ålderspension från ett tidi

gare anställningsförhållande beviljas från samma tidpunkt som 

personen i fråga går i ålderspension från en senare anställning 

existerar veterligen inte. Däremot finns det flera exempel på 

att vederbörande personals bibehållande vid sin rätt till pen

sion för den arbetade tiden har tryggats i lag vid byte av ägare 

av arbetsplatsen, någonting som säkert skulle bli aktuellt, om 

centralsjukhuset övertogs av kommunerna. 

Landstinget torde visserligen kunna ändra landskapslagen om land

skapspensioner så, att ålderspension i ifrågavarande fall erläggs 

från samma tidpunkt som vederbörande beviljas &lderspension f r&n 

sin tjänst vid t.ex. Ålands folkhälsoförbund. Frågan är emeller

tid om en sådan avvikelse från pensionslagstiftningen i övrigt 

skall anses motiverad och försvarbar, om man ser den ur ekonomisk 

och rättvisesynvinkel. 

Mariehamn, landskapsstyrelsen, den 14 december 1982. 
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