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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 
nr 32/1991-92 med anledning av 
landskapsstyrelsens framställning till 
landstinget med förslag till landskapslag 
om tillämpning i landskapet Åland av 
lagen om pensionsavgift för anställda 
som omfattas av statens pensionssystem. 

Landstinget har den 2 september 1992 inbegärt lagutskottets yttrande över 
framställningen. Utskottet, som hört finanschefen Dan E. Eriksson och byråchefen 
Jörgen Erlund, får härmed anföra följande. 

I framställningen föreslås att rikets lag om pensionsavgift för anställda som omfattas av 
statens pensionssystem som blankettlag skulle antas att gälla i landskapet. 
Landskapslagen skulle gälla temporärt under 1993 och innebär att alla anställda som 
omfattas av landskapets pensionssystem till landskapet skall betala en pensionsavgift om 
tre procent av den lön som är underkastad förskottsinnehållning. 

Enligt de principer som hittills följts har arbetsgivaren bekostat pensionsskyddet för de 
anställda. Inom landskapets sektor har finansieringen skett genom i årsstaten upptagna 
anslag. I det inkomstpolitiska avtal som parterna på arbetsmarknaden ingick för åren 
1992 och 1993 intogs en överenskommelse om att de anställda både inom den privata och 
den offentliga sektorn skall delta i kostnaderna för sitt pensionsskydd genom en 
arbetspensionsavgift om tre procent. Utskottet har erfarit att den inkomstpolitiska 
uppgörelsen i sin helhet intagits som en del av de tjänstekollektivavtal landskapet som 
arbetsgivare ingått med de landskapsanställdas organisationer. 

Mot den bakgrunden och med beaktande av de ekonomiska motiv landskapsstyrelsen 
anför tillstyrker utskottet lagförslaget utan andra ändringar än några språkliga justeringar. 

Utskottet konstaterar i sammanhanget att pensionskostnaderna för framtiden tenderar att 
bli en allt mera kännbar utgiftspost i landskapets budget. Det finns därför enligt 
utskottets åsikt skäl för landskapsstyrelsen att som beslutsunderlag för kommande 
budgetförslag och som grund för framtida åtgärdsförslag låta uppskatta storleken av de 
kommande pensionsåtagandena på medellång sikt. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet föreslå 

att Landstinget måtte anta det i 
framställningen ingående lagförslaget 
med följande ändringar: 

LANDSKAPSLAG 
om tillämpning i landskapet Åland av lagen om pensionsavgift för anställda som 

omfattas av statens pensionssystem 

(Ingressen lika som i framställningen). 
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1 § 
De som står i offentligrättsligt eller privaträttsligt anställningsförhållande till 

landskapet Åland och de, om vilkas rätt till pension av landskapets medel i tillämpliga 
delar gäller vad som stadgas om rätt till pension för dem som står i offentligrättsligt eller 
privaträttsligt anställningsförhållande till landskapet, deltar i kostnaderna för sitt 
förvärvspensionsskydd genom att under år 1993 till landskapet betala en pensionsavgift 
i enlighet med vad om pesoner i statlig anställning är föreskrivet i lagen den 19 om 
pensionsavgift för anställda som omfattas av statens pensionssystem (FFS I ). 

(2 och 3 mom. lika som i framställningen). 

2-5 §§ 
(Lika som i framställningen). 

6 § 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och gäller till och med den 31 decemb,er 

1993. ,Denna'lag tillämpas på lön som betalas medan lagen är i kraft. 
(2 mom. lika som i framställningen). 

Mariehamn den 8 september 1992 
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På lagutskottets vägnar: 

Sune Eriksson 
ordförande 

Lars Ingmar Johansson 
sekreterare 
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Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sune Eriksson, 
:viceordföranden Sundback samt ledamöterna Isaksson, Christer }ansson och Gunnar 
Jansson. , 


