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Landskapsstyrelsen föreslår att systemet med en pensionsavgift för landskapets 
anställda, som hittills varit temporärt, blir permanent. 

Utskottets förslag 

Utskottet tillstyrker förslaget uta.n ändringar. 

UTSKOITETS SYNPUNKTER 

Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar på basis av de motiveringar som 
framgår av landskapsstyrelsens framställning. 

I framställningen hänvisar landskapsstyrelsen till högsta domstolens yttrande över 
lagtingets beslut att anta landskapslagen om pensionsavgift för anställda som omfattas 
av landskapets pensionssystem. Utlåtandet innebär att lagtinget inte ansetts ha 
lagstiftningsbehörighet om pensioner gällande privaträttsligt anställda. Utskottet 
konstaterar därför att det föreliggande förslaget i praktiken rör de landskapsanställa 
som har ett offentligrättsligt anställningsförhållande. Av lagförslagets motivering 
framgår att landskapsstyrelsen i annat sammanhang avser att återkomma med ändringar 
i det nu aktuella lagförslaget, närmast föranledda av planerna på att inrätta en 
pensionsfond. Utskottet utgår från att landskapsstyrelsen då föreslår åtgärder som 
eventuellt kan vara påkallade av högsta domstolens bedömning. Utskottet har därför 
inte vid beredningen av föreliggande ärende närmare uppehållit sig vid denna 
behörighetsfråga. 

I framställningens motiveringar berörs den planerade framtida pensionsfonden, i vars 
styrelse enligt ett nyligen avgivet förslag även fackliga representanter skulle medverka. 
Utskottet har tidigare informerat sig i denna fråga och konstaterar att 
fackorganisationenas medverkan är av intresse med tanke på hur pensionsfondens medel 
placeras och förvaltas, inte hur de används som anges i framställningen. Den 
sistnämnda frågan styrs direkt av pensionslagstiftningen. 
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ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 19 maj 1994 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen. I 
ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Sune Eriksson, vice ordföranden 
Sundback samt ledamöterna Christe.r Jansson och Siren. 

UTSK01TE1'S FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Marieh~mn den 20 maj 1994 

Ordförande 

Sekreterare 

att Lagtinget. antar det i 
framställningen ingående 
lagförslaget oförändrat. 

Sune Eriksson 

Lars Ingmar Johansson 


