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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att lagen om
kommunala pensioner ändras. Bestämmelser
om det nya organet kommunernas pensionsdelegation fogas till lagen. Pensionsdelegationen är berednings-, förhandlings- och remissorgan i frågor i anslutning till utvecklandet av lagstiftningen om det kommunala pensionsskyddet. Delegationen finns i anslutning
till inrikesministeriet och den har medlemmar också från de kommunala huvudavtalsorganisationerna och från den kommunala
pensionsanstalten.
I propositionen föreslås också ändringar av
bestämmelserna om sammansättningen i den
kommunala pensionsanstaltens delegation

och av bestämmelserna om valet av medlemmar i pensionsanstaltens styrelse samt om
styrelsens sammansättning och mandatperiod. Vidare föreslås att den kommunala pensionsanstaltens reglemente upphävs. Av denna orsak intas enligt förslaget bestämmelserna om delegationens och styrelsens uppgifter
och vissa andra frågor om vilka för närvarande föreskrivs i reglementet i lagen. Bestämmelserna om pensionsombudet och förtidspensionsnämnden utelämnas.
Lagen avses träda i kraft den 1 maj 2007.
De ändringar som gäller sammansättningen
av pensionsanstaltens delegation och styrelse
tillämpas först från ingången av 2009.

—————
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ALLMÄN MOTIVERING

1.

Nuläge och bedömning av nuläget

Allmänt
Förvaltningsmodellen för det kommunala
pensionssystemet härrör från den tidpunkt då
det enhetliga kommunala pensionssystemet
utvecklades, dvs. från början av 1960-talet.
När pensionssystemet skapades ansågs dess
offentligrättsliga karaktär vara viktig. Kommunerna behöll självbestämmanderätten i
fråga om både pensionsskyddets materiella
innehåll och pensionssystemets förvaltning.
Den kommunala pensionsanstalten inrättades för skötseln av det kommunala pensionsskyddet och dess verksamhet byggdes på offentligrättslig grund. Eftersom kommuner
och samkommuner i hela landet var medlemssamfund i den kommunala pensionsanstalten var det samarbete mellan kommuner
som nämndes i kommunallagen (642/1948)
inte möjligt. Av denna orsak blev pensionsanstalten ett säreget offentligrättsligt samfund med en organisationsform som i tilllämpliga delar överensstämmer med principerna för samarbete mellan kommunerna.
Delegationen
Det högsta beslutsfattande organet i den
kommunala pensionsanstalten är delegationen. Inrikesministeriet förordnar delegationens medlemmar bland personer som föreslagits av Finlands Kommunförbund och huvudavtalsorganisationerna. Delegationen har
minst 15 och högst 30 medlemmar. När valet
görs skall kommunerna och samkommunerna
samt landets olika delar garanteras en rättvis
representation. Medlemmarna i pensionsanstaltens delegation väljs huvudsakligen på
basis av kommunalvalet. Enligt lagen förordnas minst tre medlemmar bland personer som
föreslagits av de huvudavtalsorganisationer
som avses i 3 § i det kommunala huvudavtalet. I praktiken har fyra medlemmar förord-

nats bland de personer som löntagarorganisationerna utsett och därför motsvarar bestämmelserna om förordnande av delegationens
medlemmar inte till denna del den nuvarande
praxisen. För närvarande ingår bestämmelserna om delegationens uppgifter i reglementet för den kommunala pensionsanstalten.
Styrelsen
Enligt 139 § i lagen om kommunala pensioner (549/2003) handhas pensionsanstaltens förvaltning av pensionsanstaltens styrelse som väljs av delegationen. Enligt lagen
om kommunala pensioner består styrelsen av
minst sex medlemmar och för dem valda
suppleanter. Enligt pensionsanstaltens reglemente består styrelsen av åtta medlemmar
och en sakkunnigmedlem. Sakkunnigmedlemmen har rätt att närvara vid styrelsens
sammanträden och ta del i diskussionen, men
inte i beslutsfattandet. Bestämmelser om styrelsens uppgifter ingår i reglementet för den
kommunala pensionsanstalten. En av styrelsens medlemmar och en sakkunnigmedlem
företräder löntagarorganisationerna.
Enligt lagen har styrelsen annan sammansättning då den behandlar frågor som gäller
pensioner. I dessa fall är styrelsen en s.k. förstärkt styrelse, och eftersom den behandlar
frågor som gäller pensionsskyddet är också
löntagarorganisationerna företrädda. De första åren när pensionssystemet trädde i kraft
måste styrelsen också behandla principiella
frågor som gällde pensionsskyddet och som
var beroende av prövning. Under årens lopp
har avgörandepraxisen dock blivit vedertagen
och pensionslagstiftningen har dessutom utvecklats så, att styrelsen inte längre behöver
göra principiella tolkningar i pensionsfrågor.
Av denna orsak har det inte funnits något behov av att sammankalla den förstärkta styrelsen efter 1987. Sådana sällsynta frågor som
gäller pensioner och som krävt behandling i
styrelsen har i enlighet med lagen och reglementet behandlats i en sektion vid styrelsen i
stället för i den förstärkta styrelsen.
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Pensionsombudet
Enligt 141 § i lagen om kommunala pensioner finns vid den kommunala pensionsanstalten ett pensionsombud som har rätt att
följa behandlingen av pensionsärenden i pensionsanstalten. Pensionsombudet inrättades i
tiderna för övervakningen av medlemssamfundens intressen i pensionsanstalten. Pensionsombudet har de senaste åren närmast
haft till uppgift att utnyttja den rätt att anföra
besvär över pensionsanstaltens eller pensionsdelegationens beslut som regleras i 156
§ i lagen om kommunala pensioner. Pensionsombudet har under tidernas lopp förlorat sin ursprungliga betydelse. Inom den privata sektorns eller statens pensionssystem
finns inte någon praxis med pensionsombud.
Förtidspensionsnämnden
När de flexibla pensionsarrangemangen antogs i det kommunala pensionssystemet från
den 1 juli 1989 fogades en bestämmelse om
förtidspensionsnämnden till lagen. Bestämmelserna om förtidspensionsnämnden ingår i
142 § i lagen om kommunala pensioner. Förtidspensionsnämnden inrättades för att också
löntagarorganisationerna skulle ha möjlighet
att påverka tillämpningspraxisen för de flexibla pensionsformerna. Nämnden har till
uppgift att följa verkställigheten av det flexibla pensionsålderssystemet inom det kommunala området, ge förslag till utvecklande
av det och enligt behov ge allmänna anvisningar om hur de specialkriterier i anslutning
till grunderna för beviljande av individuell
förtidspension som hänför sig till den offentliga servicens särdrag skall tillämpas.
Enligt reglementet för den kommunala
pensionsanstalten har förtidspensionsnämnden en ordförande och åtta medlemmar. Ordföranden skall vara opartisk och väl förtrogen
med pensionsfrågor. Fyra av medlemmarna
skall förordnas bland personer som föreslagits av de huvudavtalsorganisationer som avses i det kommunala huvudavtalet.
Under åren 1989—2004 har förtidspensionsnämnden sammanträtt 204 gånger.
Nämnden sammanträdde aktivt de första
åren, men efter 1996 har sammanträdena blivit färre. Nämnden sammanträdde inte alls

2005 och endast en gång per år under några
år därförinnan.
Individuell förtidspension som en enskild
pensionsform håller på att falla bort. Rätt till
individuell förtidspension har endast personer födda före 1944 och sådana personer
födda 1944—1947 som i tiderna hade rätt att
välja en yrkesbaserad pensionsålder men som
inte gjort detta val.
Förhandlingssystemet
Bestämmelser om det förhandlingssystem
som hänför sig till det kommunala pensionssystemet ingår för närvarande i 165 § i lagen
om kommunala pensioner. Enligt bestämmelsen har kommunala tjänsteinnehavare och
arbetstagare rätt att genom förmedling av huvudavtalsorganisationerna förhandla med den
kommunala pensionsanstalten och inrikesministeriet i frågor som gäller pensionsskydd.
Angående förhandlingsförfarandet gäller i
tillämpliga delar vad som bestäms i lagen om
förhandlingsrätt för innehavare av kommunala tjänster (389/1944). De kommunala huvudavtalsorganisationerna har fastställts i det
kommunala huvudavtal som avses i lagen om
kommunala tjänstekollektivavtal (669/1970).
Utöver denna officiella förhandling har inofficiella förhandlingar förts om ändringar i
pensionsskyddet, men till skillnad från t.ex.
staten ingår inte några andra bestämmelser
om förhandlingsförfarandet i lagen.
Tillsynen över den kommunala pensionsanstalten
I 137 § i lagen om kommunala pensioner
föreskrivs om tillsynen över den kommunala
pensionsanstalten. Den kommunala pensionsanstalten står under inrikesministeriets
tillsyn. Tillsynen över dess finansierings- och
placeringsverksamhet handhas dock av Försäkringsinspektionen, som är skyldig att i
fråga om tillsynen lämna en berättelse till inrikesministeriet. Bestämmelser om tillsynen
ingår också i reglementet för den kommunala
pensionsanstalten, enligt vilket pensionsanstalten skall tillställa både inrikesministeriet
och Försäkringsinspektionen de handlingar
som behövs för tillsynen. Inrikesministeriet
kan även av särskilda skäl företa en special-
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revision av pensionsanstaltens förvaltning
och räkenskaper. Tillsynen över pensionsanstalten har fungerat väl på basis av nuvarande
bestämmelser. Till skillnad från nuläget skall
dock bestämmelserna om tillsynen till alla
delar ingå i lagen.
2.

De viktigaste förslagen

Ändringsförslag som gäller pensionsanstaltens förvaltning
Det föreslås inte några ändringar i delegationens uppgifter och sammansättning. Det
föreslås dock att bestämmelsen i lagen om
kommunala pensioner om delegationens
sammansättning preciseras så att den motsvarar nuvarande praxis. I lagen fastställs antalet
medlemmar i delegationen. Minst fyra medlemmar skall förordnas bland personer som
föreslagits av de kommunala huvudavtalsorganisationerna. Enligt förslaget ändras bestämmelsen också i fråga om valet av övriga
medlemmar så, att det i bestämmelsen tydligt
hänvisas till resultatet av kommunalvalet och
till proportionalitetsprincipen i vallagen
(714/1998).
Bestämmelser om delegationens uppgifter
ingår i det reglemente som det föreskrivs om
i 168 § i lagen om kommunala pensioner.
Reglementet för Kommunernas pensionsförsäkring innehåller de bestämmelser om pensionsanstaltens organisationsform och verksamhet som kompletterar bestämmelserna i
lagen om kommunala pensioner. Reglementet skall underställas inrikesministeriet för
fastställelse. Inom andra förvaltningsområden har man försökt frångå styrning som
bygger på bestämmelser i reglementen. Sådana bestämmelser som förutsätter normstyrning har intagits antingen i lag eller i förordning. Reglementets övriga bestämmelser har
intagits i den instruktion som förvaltningsorganet kan besluta om. Enligt förslaget skall
reglementet för Kommunernas pensionsförsäkring upphävas och bestämmelserna i det
intas i lag i fråga om sådana ärenden som
skall regleras i lag och i pensionsanstaltens
instruktion i fråga om sådana ärenden som
hör till pensionsanstaltens interna förvaltning. Det föreslås att bestämmelserna om delegationens uppgifter tas in i lagen om kom-
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munala pensioner. Likaså föreslås att reglementets bestämmelser om tillsyn tas in i lagen.
När det gäller styrelsens sammansättning
föreslås att det i lagen skall fastställas att antalet styrelsemedlemmar är nio. Två av styrelsens medlemmar och deras suppleanter
skall delegationen förordna på förslag av de
kommunala
huvudavtalsorganisationerna.
Även om detta skall föreskrivas i lagen. Förslaget skall vara gemensamt för huvudavtalsorganisationerna. Avsikten är dock inte att i
styrelsens slutliga sammansättning frångå
principen om att den beaktar resultatet av
kommunalvalet. Samtidigt föreslås att styrelsens mandatperiod skall förkortas från nuvarande fyra år till två år. Delegationen kan
även avsätta styrelsen under mandatperioden
om styrelsen inte längre åtnjuter delegationens förtroende. Avsättningsbeslutet kan
dock inte gälla endast en person, utan delegationen skall avsätta hela styrelsen. Eftersom
det föreslås att reglementet skall upphävas
skall även styrelsens uppgifter regleras i lagen.
Eftersom det inte funnits något behov av
möten i en förstärkt styrelse på nästan 20 år,
föreslås att den förstärkta styrelsen slopas.
Också bestämmelserna om styrelsens sektioner föreslås bli upphävda, eftersom det numera finns få pensionsärenden som är beroende av prövning. Sådana ärenden kan behandlas av styrelsen.
Det föreslås också att bestämmelserna om
den kommunala pensionsanstaltens pensionsombud upphävs. Inga andra pensionssystem har längre något pensionsombud och
inte heller inom det kommunala pensionssystemet finns det i praktiken längre något behov av de uppgifter som ursprungligen var
tänkta för ombudet.
Det föreslås att förtidspensionsnämnden
slopas eftersom uppföljningen av avgörandepraxisen i fråga om individuell förtidspension inte längre fyller sin ursprungliga funktion när den individuella förtidspensionen
slopas. I stället för nämnden inrättas en arbetsgrupp som behandlar utvecklingen av arbetslivet i kommunerna och frågor i anslutning till rehabilitering och invalidpension.
Bestämmelser om arbetsgruppen skall ingå i
den kommunala pensionsanstaltens instruktion.
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Kommunernas pensionsdelegation

3.

Det föreslås att permanenta strukturer skall
upprättas för förhandlingsförfarandet i anslutning till det kommunala pensionsskyddet
och att det skall bestämmas om förhandlingssystemet i lag. Det föreslås att ett nytt organ,
kommunernas pensionsdelegation, inrättas
för förhandlingarna.
Det föreslås att det i lagen intas en bestämmelse enligt vilken det för behandlingen
av frågor i anslutning till utvecklingen av
lagstiftningen om det kommunala pensionsskyddet skall finnas ett berednings-, förhandlings- och remissorgan, kommunernas pensionsdelegation.
Eftersom det kommunala pensionsskyddet
hör till inrikesministeriets förvaltningsområde föreslås att förhandlingarna om pensionsskyddet skall föras under ledning av inrikesministeriet och att kommunernas pensionsdelegation skall lyda under inrikesministeriet.
Delegationen skall ha en ordförande och åtta
andra medlemmar. Inrikesministeriet förordnar medlemmarna för fyra år i sänder. Ordföranden företräder inrikesministeriet. Fyra
medlemmar förordnas på förslag av de kommunala huvudavtalsorganisationerna och fyra
på förslag av den kommunala pensionsanstalten.
Det föreslås att den nuvarande hänvisningen till lagen om förhandlingsrätt för innehavare av kommunala tjänster skall slopas och
att bestämmelser om huvudavtalsorganisationernas företrädare i delegationen skall
ingå i lagen. Den kommunala pensionsanstalten utser fyra företrädare för arbetsgivaren i
den delegation som inrättas. När företrädarna
väljs skall pensionsanstalten utse en person
på förslag av Kommunala arbetsmarknadsverket och en på förslag av Finlands Kommunförbund. Finlands Kommunförbund och
Kommunala arbetsmarknadsverket fungerar i
allmänhet som företrädare för den kommunala arbetsgivaren. I frågor som gäller det
kommunala pensionsskyddet finns den bästa
sakkunskapen dock vid den kommunala pensionsanstalten. Eftersom pensionsskyddet hör
nära samman med de kommunala tjänsteförhållandena behövs också Kommunala arbetsmarknadsverkets och Finlands Kommunförbunds synpunkter på ändringar som gäller
ordnandet av pensionsskyddet.

Ekonomiska konsekvenser

Propositionens konsekvenser

Inrättandet av kommunernas pensionsdelegation orsakar små tilläggskostnader för inrikesministeriet. Kostnaderna kan väntas uppgå till några tusen euro per år. Förslaget har
inte några andra konsekvenser för statsfinanserna.
Organisatoriska konsekvenser
Genom propositionen görs det nuvarande
förhandlingssystemet inom det kommunala
pensionsskyddet tydligare. Inrättandet av
kommunernas pensionsdelegation skapar ett
permanent förhandlingssystem för beredningen av ändringar av det kommunala pensionsskyddet. Genom propositionen slopas
även sådana organ inom den kommunala
pensionsanstaltens förvaltning som med tiden
blivit onödiga, såsom den förstärkta styrelsen, förtidspensionsnämnden och pensionsombudet. Å andra sidan ändras de bestämmelser som gäller förvaltningen så att de
motsvarar dagens behov. De kommunala huvudavtalsorganisationernas representation i
pensionsanstaltens styrelse skrivs in i lagen,
styrelsens mandatperiod förkortas och pensionsanstaltens reglemente upphävs.
4.

Beredningen av propositionen

Propositionen grundar sig på det arbete
som utförts av kommissionen för utveckling
av förhandlingssystemet i anslutning till det
kommunala pensionssystemet. I anslutning
till kommissionens arbete har de förhandlingar som avses i 165 § i lagen om kommunala pensioner förts.
Utlåtanden om propositionsutkastet har begärts hos social- och hälsovårdsministeriet,
Finlands Kommunförbund rf, Kommunala
arbetsmarknadsverket, Kommunernas pensionsförsäkring, Förhandlingsorganisationen
för Offentliga Sektorns utbildade JUKO rf,
Tjänstemännens
förhandlingsorganisation
TFO rf, Förhandlingsorganisationen för Teknik och Grundservice FKT rf samt Kommunfackets union rf. I utlåtandena understöds de
föreslagna ändringarna.
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DETALJMOTIVERING
1. Lagförslag

1 §. Lagens syfte. Enligt 2 mom. sköts det
kommunala pensionsskyddet av en offentligrättslig kommunal pensionsanstalt. I reglementet för den kommunala pensionsanstalten
har konstaterats att Kommunernas pensionsförsäkring är den kommunala pensionsanstalten. Enligt förslaget skall reglementet upphävas och namnet Kommunernas pensionsförsäkring nämnas i lagen. Till momentet fogas
också ett omnämnande om att pensionsanstalten har sin hemort i Helsingfors.
137 §. Tillsyn. I paragrafen föreskrivs om
tillsynen över den kommunala pensionsanstalten och om tjänsteansvaret för pensionsanstaltens förtroendevalda. Paragrafen kompletteras med bestämmelser om tillsyn, och
paragrafens rubrik ändras så att den bättre
motsvarar paragrafens innehåll. Den kommunala pensionsanstalten står under inrikesministeriets tillsyn. Tillsynen över planeringen av pensionsanstaltens finansieringsverksamhet och över dess placeringsverksamhet
handhas dock av Försäkringsinspektionen,
som i fråga om tillsynen lämnar en berättelse
till inrikesministeriet. Till 1 mom. fogas en
bestämmelse om att den kommunala pensionsanstalten är skyldig att för tillsynen
lämna inrikesministeriet och Försäkringsinspektionen de uppgifter tillsynen kräver. För
närvarande ingår motsvarande bestämmelse i
reglementet för pensionsanstalten.
Paragrafens nuvarande 2 mom., som gäller
tjänsteansvaret för förtroendevalda, flyttas
till 142 § 1 mom. I 2 mom. föreslås en bestämmelse enligt vilken inrikesministeriet av
särskilda skäl kan förordna en specialrevision
av pensionsanstaltens förvaltning och räkenskaper. Ministeriets rätt att förordna en specialrevision skall regleras på lagnivå i stället
för, som för närvarande, på reglementsnivå.
138 §. Delegationen. I 1 mom. bestäms att
den kommunala pensionsanstaltens beslutanderätt utövas av pensionsanstaltens delegation, om beslutanderätten inte enligt denna
lag tillkommer eller med stöd av pensionsanstaltens reglemente har överförts till ett annat
organ inom pensionsanstalten. Eftersom be-

stämmelserna om reglementet föreslås bli
upphävda ändras momentet så, att delegationen enligt instruktionen för pensionsanstalten
kan överföra sin beslutanderätt till andra organ inom pensionsanstalten. Delegationen
kan dock inte överföra beslutanderätten i
ärenden som delegationen eller något annat
organ enligt en uttrycklig bestämmelse i denna lag skall besluta om.
I 2 mom. föreskrivs om delegationens medlemmar. I momentet konstateras att delegationen består av minst 15 och högst 30 medlemmar. Enligt förslaget ändras lagrummet
så, att antalet medlemmar är 30, vilket motsvarar nuvarande praxis. Enligt nuvarande
praxis förordnas fyra av delegationens medlemmar bland personer som företräder de
kommunala
huvudavtalsorganisationerna,
dvs. en från var och en av de huvudavtalsorganisationer som avses i det kommunala huvudavtalet. Momentet preciseras så att det
också till denna del motsvarar nuvarande
praxis. I momentet konstateras att minst fyra
av delegationens medlemmar, i stället för
nuvarande tre, skall förordnas bland personer
som föreslagits av huvudavtalsorganisationerna.
Övriga medlemmar i delegationen förordnas bland personer som Finlands Kommunförbund rf föreslagit. När valet görs skall
kommunerna och samkommunerna samt landets olika delar garanteras en rättvis representation och ordalydelsen i momentet ändras visavi detta krav. På samma sätt som i 86
a § i kommunallagen (365/1995) skall vid
förordnandet av medlemmar och suppleanter
de olika gruppernas röstandel i kommunalvalet beaktas i enlighet med proportionalitetsprincipen i vallagen.
Till paragrafen fogas ett nytt 3 mom. i vilket föreskrivs om delegationens uppgifter.
Delegationens uppgifter har tidigare angetts i
pensionsanstaltens reglemente. Delegationen
har till uppgift att utse styrelsemedlemmar
och suppleanter samt revisorer. Delegationen
godkänner också tilläggspensionsstadgan, räkenskapsstadgan och instruktionen för pensionsanstalten. Närmare bestämmelser om
instruktionen ingår i 168 §. Delegationen an-
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ställer också pensionsanstaltens verkställande
direktör och befriar honom eller henne från
uppgiften, beslutar om grunderna för arvoden
till pensionsanstaltens förtroendevalda samt
om medlemssamfundens betalningsandelar.
Delegationen har också till uppgift att behandla pensionsanstaltens bokslut och revisionsberättelse samt att godkänna pensionsanstaltens budget samt verksamhets- och
ekonomiplan.
139 §. Styrelsen. I paragrafen föreskrivs
om styrelsens mandattid, medlemmar och
sektioner. Enligt nuvarande 1 mom. väljs styrelsen av delegationen för fyra år. Momentet
ändras så, att styrelsen väljs för en mandatperiod på två år. I momentet konstateras också
att styrelsens mandatperiod fortsätter tills
nästa styrelse är vald. Till denna del preciseras den nuvarande ordalydelsen. Styrelsen
sköter pensionsanstaltens förvaltning och
pensionsanstalten måste vara funktionsduglig
i alla situationer och därför kan det inte finnas några avbrott mellan styrelsernas mandatperioder.
Antalet medlemmar i styrelsen ändras så,
att styrelsen består av nio medlemmar. Om
styrelsens medlemmar bestäms i 2 mom. Styrelsen väljs av delegationen. Till lagen fogas
en bestämmelse om att två av styrelsemedlemmarna väljs bland personer som föreslagits gemensamt av de kommunala huvudavtalsorganisationerna.
I 3 mom. föreskrivs för närvarande om styrelsens sektioner. I 3 mom. intas en bestämmelse om styrelsens uppgifter. För närvarande ingår bestämmelserna om styrelsens uppgifter i pensionsanstaltens reglemente. Styrelsen har bl.a. till uppgift att verkställa delegationens beslut och att bereda de ärenden
som skall behandlas i delegationen. Dessutom styr och övervakar styrelsen pensionsanstaltens verksamhet. I anslutning till placeringen av pensionsmedlen gör styrelsen upp
en plan för placeringen och behandlar även
övriga ärenden av principiell eller vidsträckt
betydelse för pensionsanstaltens placeringsverksamhet.
Till paragrafen fogas ett nytt 4 mom., enligt vilket delegationen kan avsätta styrelsen
under mandatperioden om styrelsen inte
längre åtnjuter delegationens förtroende. Delegationen ges i dessa situationer en möjlighet att byta styrelse. Avsättningsbeslutet kan

dock inte gälla enbart en styrelsemedlem,
utan delegationen skall avsätta hela styrelsen
och utse en ny styrelse för återstoden av
mandatperioden.
140 §. Den kommunala pensionsanstaltens
personal. Paragrafens rubrik ändras så att
den bättre än för närvarande motsvarar paragrafens innehåll. I 1 mom. konstateras att
styrelsen biträds av den kommunala pensionsanstaltens byrå. Begreppet byrå är inexakt och omnämnandet av byrån stryks i lagen. Även utan bestämmelse i lagen är det
klart att den kommunala pensionsanstalten
måste ha den personal och de lokaler som
behövs för genomförandet av pensionsskyddet. I 1 mom. intas en ny bestämmelse om
pensionsanstaltens verkställande direktör. I
momentet konstateras att pensionsanstaltens
verkställande direktör leder pensionsanstaltens verksamhet. Verkställande direktören är
underställd styrelsen. För närvarande ingår
en bestämmelse om verkställande direktören
i pensionsanstaltens reglemente.
I 2 mom. intas den bestämmelse som för
närvarande ingår i 1 mom. om att lagen om
kommunala tjänsteinnehavare (304/2003)
tillämpas på pensionsanstaltens tjänsteinnehavare.
Paragrafens nuvarande 2 mom. blir 3 mom.
utan ändringar.
141 §. Kommunernas pensionsdelegation. I
paragrafen föreskrivs för närvarande om det
pensionsombud som har rätt att följa behandlingen av pensionsärenden i anstalten. Pensionsombudet har ansetts vara en person som
bevakar medlemssamfundens intressen. Pensionsombudet har också rätt att söka ändring
i pensionsanstaltens beslut och pensionsombudet har i vissa fall använts som ändringssökande då ett fel upptäckts i ett beslut vid
pensionsanstalten. Enligt förslaget skall bestämmelsen om pensionsombudet upphävas.
Eftersom hela pensionsanstaltens förvaltning
också i övrigt bygger på kommunernas representation, behövs inte pensionsombudet som
företrädare för medlemssamfunden. Dessutom har pensionsanstalten rätt att ansöka om
undanröjande av ett beslut som vunnit laga
kraft, om ett fel upptäcks i beslutet, och därför behövs pensionsombudet inte heller i dessa situationer. De övriga pensionssystemen
har inte någon praxis med pensionsombud
och i och med att förfarandena för sökande

RP 186/2006 rd
av ändring förenhetligas vid ingången av
2007 innebär en upphävning av bestämmelsen om pensionsombud i lagen om kommunala pensioner att ändringssökandet blir enhetligt med de övriga pensionssystemen.
I paragrafen skall föreskrivas om det nya
organet kommunernas pensionsdelegation. I
pensionsdelegationen behandlas och bereds
frågor i anslutning till utvecklingen av det
kommunala pensionsskyddet. I delegationen
förs förhandlingar om behoven av att ändra
lagstiftningen om det kommunala pensionsskyddet och delegationen fungerar vid behov
som remissorgan i frågor som gäller utvecklandet av pensionsskyddet. Delegationen har
till uppgift att bedöma vilka effekter utvecklingen av den allmänna pensionspolitiken har
på den kommunala pensionslagstiftningen.
Den behandlar också initiativ som gäller ändringar av lagen om kommunala pensioner.
Kommunernas pensionsdelegation finns i
anslutning till inrikesministeriet. Inrikesministeriet förordnar delegationens medlemmar
för fyra år i sänder. Delegationens ordförande företräder inrikesministeriet och fyra av
medlemmarna företräder de huvudavtalsorganisationer som avses i 3 § i det kommunala
huvudavtalet och fyra den kommunala pensionsanstalten. När företrädarna väljs skall
Kommunernas pensionsförsäkring utse en
person på förslag av Kommunala arbetsmarknadsverket och en på förslag av Finlands Kommunförbund.
Delegationens centrala uppgift är att behandla frågor i anslutning till det materiella
innehållet i pensionspolitiken. De frågor som
gäller utvecklandet av arbetslivet skall inte
höra till delegationens uppgifter, utan dessa
behandlas liksom hittills i den kommunala
pensionsanstaltens organ.
I kommunernas pensionsdelegation förs
förhandlingar i anslutning till pensionsskyddet och därför kan hänvisningen i 165 § till
lagen om förhandlingsrätt för innehavare av
kommunala tjänster upphävas.
142 §. Förtroendevalda. I paragrafen föreskrivs för närvarande om förtidspensionsnämnden. Det föreslås att bestämmelserna
om förtidspensionsnämnden upphävs eftersom systemet med förtidspension kommer att
slopas. I 1 mom. intas bestämmelsen i nuvarande 137 § 2 mom. om att pensionsanstaltens förtroendevalda utför sina uppdrag un-
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der tjänsteansvar. Som ett nytt 2 mom. intas
en bestämmelse i vilken det konstateras att
då en plats som förtroendevald blir ledig under mandatperioden förordnas en efterträdare
för återstoden av perioden.
157 §. Besvärstid. I paragrafen slopas omnämnandet om pensionsombudets besvärstid,
eftersom bestämmelserna om pensionsombudet föreslås bli upphävda.
159 §. Pensionsanstaltens självrättelse. I
paragrafen slopas omnämnandet om pensionsombudet, eftersom bestämmelserna om
pensionsombudet föreslås bli upphävda.
165 §. Revision och bokslut. I paragrafen
föreskrivs för närvarande om de kommunala
huvudavtalsorganisationernas rätt att förhandla med den kommunala pensionsanstalten och inrikesministeriet i frågor som gäller
pensionsskydd. Paragrafen föreslås bli upphävd. Förhandlingar i frågor som gäller pensionsskydd skall i fortsättningen föras i
kommunernas pensionsdelegation enligt 141
§, i vilken även de kommunala huvudavtalsorganisationerna är företrädda.
Paragrafen ändras så, att i den intas bestämmelser om pensionsanstaltens revision
och bokslut. För närvarande ingår dessa bestämmelser i pensionsanstaltens reglemente.
I 1 mom. konstateras att pensionsanstaltens
revisor skall vara en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning
och att revisionslagen (936/1994) i tillämpliga delar iakttas vid revisionen. Enligt 2 mom.
iakttas vid upprättandet av bokslutet i tilllämpliga delar bokföringslagen (1336/1997).
168 §. Instruktion. I paragrafen föreskrivs
om pensionsanstaltens stadgor. Eftersom det
i förslaget till 138 § 3 mom. skall konstateras
att delegationen beslutar om pensionsanstaltens tilläggspensionsstadga, slopas omnämnandet av tilläggspensionsstadgan i paragrafen. Också bestämmelserna om pensionsanstaltens reglemente upphävs. De bestämmelser i reglementet som förutsätter bestämmelser på lagnivå föreslås bli intagna i lagen.
168 a §. Anslutning som medlemssamfund
och avslutande av medlemskap. I 1 mom. i
den nya paragraf som intas i lagen föreskrivs
om förfarandena då en förening, ett aktiebolag eller en stiftelse önskar ansluta sig som
medlem i den kommunala pensionsanstalten.
Paragrafens 2 mom. innehåller en bestämmelse om avslutande av medlemskapet i så-
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dana fall då villkoren för medlemskap inte
längre uppfylls eller då medlemssamfundet i
övrigt önskar utträda ur pensionsanstaltens
medlemskap.
2. Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2007.
De ändringar som gäller delegationens och
styrelsens sammansättning samt styrelsens

mandatperiod föreslås dock bli tillämpade
från ingången av 2009, eftersom det är motiverat att den styrelse som den kommunala
pensionsanstaltens nuvarande delegation valt
fungerar tills en ny delegation utses efter nästa kommunalval.
Med stod av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följanden lagförslag:
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Lagförslagen

Lag
om ändring av lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 13 juni 2003 om kommunala pensioner (549/2003) 1 och 137-142 §,
157 § 1 mom., 159 § 1 och 3 mom. samt 165 §, av dem 140 § sådan den lyder delvis ändrad i
lag 713/2004, samt
fogas till lagen en ny 168 a § som följer:
1§

138 §

Lagens syfte

Delegationen

I denna lag föreskrivs om kommunalt pensionsskydd på grundval av arbetsinkomst.
Pensionsskyddet sköts av den offentligrättsliga
kommunala
pensionsanstalten
Kommunernas pensionsförsäkring. Pensionsanstalten har sin hemort i Helsingfors.

Den kommunala pensionsanstaltens beslutanderätt utövas av dess delegation. Delegationen kan enligt instruktionen för pensionsanstalten överföra sin beslutanderätt till
andra organ inom pensionsanstalten. Beslutanderätten får dock inte överföras i ärenden om vilka delegationen eller något annat
organ skall besluta enligt denna lag.
Delegationen består av 30 medlemmar med
en personlig suppleant för var och en av dem,
vilka samtliga förordnas av inrikesministeriet
för fyra kalenderår i sänder. Minst fyra medlemmar och lika många suppleanter förordnas bland personer som föreslagits av de huvudavtalsorganisationer som avses i det
kommunala huvudavtalet. Övriga medlemmar och suppleanter förordnas bland personer som Finlands Kommunförbund rf föreslagit så att kommunerna och samkommunerna samt landets olika delar är rättvist representerade i delegationen. När dessa medlemmar och suppleanter utses skall dessutom
de olika gruppernas röstandel i kommunalvalet beaktas i enlighet med proportionalitetsprincipen i vallagen (714/1998).
Delegationen har till uppgift att:

137 §
Tillsyn
Den kommunala pensionsanstalten står under inrikesministeriets tillsyn. Tillsynen över
planeringen av pensionsanstaltens finansieringsverksamhet och över dess placeringsverksamhet handhas dock av Försäkringsinspektionen, som är skyldig att i fråga om tillsynen lämna en berättelse till inrikesministeriet. Pensionsanstalten är skyldig att för tillsynen lämna inrikesministeriet och Försäkringsinspektionen de uppgifter tillsynen kräver.
Inrikesministeriet kan av särskilda skäl
förordna en specialrevision av pensionsanstaltens förvaltning och räkenskaper.

RP 186/2006 rd

12

1) utse styrelsemedlemmar och suppleanter
samt revisor för högst delegationens mandatperiod,
2) besluta om instruktionen för pensionsanstalten, tilläggspensionsstadgan och räkenskapsstadgan,
3) anställa verkställande direktör och befria
honom eller henne från uppgiften,
4) besluta om grunderna för arvoden och
andra ersättningar till de förtroendevalda,
5) besluta om medlemssamfundens betalningsandelar på det sätt som bestäms i 131
och 132 §,
6) behandla bokslutet och revisionsberättelsen samt besluta om fastställande av bokslutet, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga och
andra åtgärder som är behövliga,
7) godkänna budgeten för följande år som
en allmän ekonomisk anvisning samt en
verksamhets- och ekonomiplan för tre eller
flera år.
139 §

delegationens förtroende. Avsättningsbeslutet gäller samtliga styrelsemedlemmar. Delegationen väljer i sådana fall en ny styrelse för
återstoden av delegationens mandatperiod.
140 §
Den kommunala pensionsanstaltens personal
Pensionsanstaltens verksamhet leds av
verkställande direktören som är underställd
styrelsen.
På pensionsanstaltens tjänsteinnehavare
tillämpas lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003).
En eller flera legitimerade läkare skall i
pensionsanstalten delta i beredningen av
ärenden som gäller arbetsoförmåga eller rehabilitering samt andra ärenden som innehåller medicinska frågor. Läkaren kan anteckna
sin ståndpunkt i handlingarna utan att följa
vad som i 23 § i lagen om yrkesutbildade
personer inom hälso- och sjukvården bestäms
om formkraven för rättsmedicinska intyg och
utlåtanden.

Styrelsen
141 §
Den kommunala pensionsanstaltens förvaltning sköts av styrelsen som väljs av delegationen för två år i sänder. Styrelsens mandatperiod fortsätter dock tills nästa styrelse är
vald.
Styrelsen består av nio medlemmar med en
personlig suppleant för var och en av dem.
Två av styrelsemedlemmarna och deras suppleanter väljs bland personer som föreslagits
gemensamt av de huvudavtalsorganisationer
som avses i det kommunala huvudavtalet.
Delegationen förordnar en av de ordinarie
medlemmarna till ordförande och en till vice
ordförande.
Styrelsen har till uppgift att:
1) bereda de ärenden som skall behandlas i
delegationen och se till att delegationens beslut verkställs,
2) styra och övervaka pensionsanstaltens
verksamhet,
3) göra upp en plan för placeringen av pensionsmedlen samt behandla övriga ärenden
som är principiellt viktiga eller vittomfattande med tanke på placeringsverksamheten.
Delegationen kan avsätta styrelsen under
dess mandatperiod, om styrelsen inte åtnjuter

Kommunernas pensionsdelegation
Vid inrikesministeriet finns ett berednings-,
förhandlings- och remissorgan, kommunernas pensionsdelegation, som behandlar frågor i anslutning till utvecklandet av lagstiftningen om det kommunala pensionsskyddet.
Pensionsdelegationen har en ordförande
och åtta andra medlemmar. Varje medlem
har en personlig suppleant. Inrikesministeriet
förordnar medlemmarna för fyra år i sänder
så att av medlemmarna ordföranden och hans
eller hennes suppleant företräder inrikesministeriet. Fyra av de övriga medlemmarna förordnas på förslag av de huvudavtalsorganisationer som avses i det kommunala huvudavtalet och fyra på förslag av den kommunala
pensionsanstalten.
142 §
Förtroendevalda
Pensionsanstaltens förtroendevalda utför
sina uppgifter enligt denna lag under tjänste-
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ansvar.
Om en plats som förtroendevald blir ledig
under mandatperioden, förordnas eller väljs
en efterträdare för återstoden av perioden.
157 §
Besvärstid
Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av
beslutet. Beslut av den kommunala pensionsanstalten och besvärsnämnden för arbetspensionsärenden får delges en part med posten.
Om inte något annat visas i samband med besvären, anses ändringssökanden ha fått del av
beslutet den sjunde dagen efter den då beslutet postades under den adress som han eller
hon uppgivit.
——————————————
159 §
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staltens räkenskaper och förvaltning utförs av
en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning som delegationen utsett för sin mandatperiod. Vid revisionen
iakttas revisionslagen (936/1994) i tillämpliga delar.
Pensionsanstalten upprättar bokslut för varje kalenderår. Vid upprättandet av bokslutet
iakttas bokföringslagen (1336/1997) i tilllämpliga delar.
168 §
Instruktion
Behövliga bestämmelser om den kommunala pensionsanstaltens organ och deras
sammansättning, uppgifter och mandatperiod
samt pensionsanstaltens övriga verksamhet
ges i instruktionen.

Pensionsanstaltens självrättelse
168 a §
Pensionssökanden eller pensionstagaren
skall inom besvärstiden tillställa besvärsnämnden för arbetspensionsärenden en sådan
besvärsskrift som avses i 156 § 1 mom.
——————————————
Om pensionsanstalten inte kan rätta ett genom besvär överklagat beslut på det sätt som
anges i 2 mom., skall den inom 30 dagar efter besvärstidens utgång tillställa besvärsnämnden för arbetspensionsärenden besvärsskriften och sitt utlåtande för behandling. Om
besvären gäller nämndens beslut, skall besvärsskriften och utlåtandet inom samma tid
tillställas försäkringsdomstolen för behandling. Pensionsanstalten kan då genom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare beslut till
den del den godkänner yrkandet i besvären.
Om ärendet redan tillställts besvärsmyndigheten, skall pensionsanstalten omedelbart
underrätta myndigheten om det interimistiska
beslutet. Ändring i interimistiska beslut får
inte sökas.
——————————————
165 §
Revision och bokslut
Revision av den kommunala pensionsan-

Anslutning som medlemssamfund och avslutande av medlemskap
En förening, ett aktiebolag eller en stiftelse
som önskar ansluta sig som medlemssamfund i den kommunala pensionsanstalten
skall ansöka skriftligt om medlemskap hos
pensionsanstaltens styrelse. Styrelsen avgör
om föreningen, aktiebolaget eller stiftelsen
uppfyller de villkor som anges i 2 § 2 mom.
och från vilken tidpunkt medlemskapet börjar.
Om det blir klarlagt att en förening, ett aktiebolag eller en stiftelse som anslutit sig som
medlemssamfund inte längre uppfyller villkoren för medlemskap enligt 2 § 2 mom. eller om medlemssamfundet skriftligen har
anmält att det önskar utträda ur medlemskapet, konstaterar styrelsen efter att ha hört
medlemssamfundet i fråga att medlemskapet
upphört. Medlemssamfundet skall anmäla sitt
utträde senast tre månader innan medlemskapet upphör.
———
Denna lag träder i kraft den 200 .

RP 186/2006 rd

14

Lagens 139 § 1 och 2 mom. tillämpas från
den 1 januari 2009.
Den kommunala pensionsanstaltens instruktion skall ändras överensstämmelse med

denna lag inom sex månader från lagens
ikraftträdande.

—————
Helsingfors den 13 oktober 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Region- och kommunminister Hannes Manninen
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Bilaga
Parallelltext

Lag
om ändring av lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 13 juni 2003 om kommunala pensioner (549/2003) 1 och 137-142 §,
157 § 1 mom., 159 § 1 och 3 mom. samt 165 §, av dem 140 § sådan den lyder delvis ändrad i
lag 713/2004, samt
fogas till lagen en ny 168 a § som följer:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
1§

1§

Lagens syfte

Lagens syfte

I denna lag föreskrivs om kommunalt
pensionsskydd på grundval av arbetsinkomst.
Pensionsskyddet sköts av en offentligrättslig kommunal pensionsanstalt.

I denna lag föreskrivs om kommunalt
pensionsskydd på grundval av arbetsinkomst.
Pensionsskyddet sköts av den offentligrättsliga kommunala pensionsanstalten
Kommunernas pensionsförsäkring. Pensionsanstalten har sin hemort i Helsingfors.

137 §

137 §

Den kommunala pensionsanstalten

Tillsyn

Den kommunala pensionsanstalten står
under inrikesministeriets tillsyn. Tillsynen
över planeringen av pensionsanstaltens finansieringsverksamhet och över dess placeringsverksamhet handhas dock av Försäkringsinspektionen, som är skyldig att i fråga
om tillsynen lämna en berättelse till inrikesministeriet.

Den kommunala pensionsanstalten står
under inrikesministeriets tillsyn. Tillsynen
över planeringen av pensionsanstaltens finansieringsverksamhet och över dess placeringsverksamhet handhas dock av Försäkringsinspektionen, som är skyldig att i fråga
om tillsynen lämna en berättelse till inrikesministeriet. Pensionsanstalten är skyldig
att för tillsynen lämna inrikesministeriet
och Försäkringsinspektionen de uppgifter
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Gällande lydelse

Pensionsanstaltens förtroendevalda utför
sina uppgifter enligt denna lag under tjänsteansvar

tillsynen kräver.
Inrikesministeriet kan av särskilda skäl
förordna en specialrevision av pensionsanstaltens förvaltning och räkenskaper.

138 §

138 §

Delegationen

Delegationen

Den kommunala pensionsanstaltens beslutanderätt utövas av pensionsanstaltens
delegation, om beslutanderätten inte enligt
denna lag tillkommer eller med stöd av
pensionsanstaltens reglemente i vissa ärenden som nämns i reglementet har överförts
till ett annat organ inom pensionsanstalten.
Delegationen består av minst 15 och högst
30 medlemmar med en personlig suppleant
för var och en av dem, vilka samtliga förordnas av inrikesministeriet för fyra kalenderår i sänder. Minst tre medlemmar och
lika många suppleanter förordnas bland
personer som föreslagits av de huvudavtalsorganisationer som avses i 3 § i det
kommunala huvudavtalet. Övriga medlemmar och suppleanter förordnas bland personer som Finlands Kommunförbund rf föreslagit, så att kommunerna och samkommunerna samt landets olika delar är rättvist representerade i delegationen. När dessa medlemmar och suppleanter utses skall proportionalitetsprincipen även i övrigt iakttas såvitt möjligt.

Den kommunala pensionsanstaltens beslutanderätt utövas av dess delegation. Delegationen kan enligt instruktionen för pensionsanstalten överföra sin beslutanderätt
till andra organ inom pensionsanstalten.
Beslutanderätten får dock inte överföras i
ärenden om vilka delegationen eller något
annat organ skall besluta enligt denna lag.
Delegationen består av 30 medlemmar
med en personlig suppleant för var och en
av dem, vilka samtliga förordnas av inrikesministeriet för fyra kalenderår i sänder.
Minst fyra medlemmar och lika många suppleanter förordnas bland personer som föreslagits av de huvudavtalsorganisationer som
avses i det kommunala huvudavtalet. Övriga medlemmar och suppleanter förordnas
bland personer som Finlands Kommunförbund rf föreslagit så att kommunerna och
samkommunerna samt landets olika delar är
rättvist representerade i delegationen. När
dessa medlemmar och suppleanter utses
skall dessutom de olika gruppernas röstandel i kommunalvalet beaktas i enlighet med
proportionalitetsprincipen
i
vallagen
(714/1998).
Delegationen har till uppgift att
1) utse styrelsemedlemmar och suppleanter samt revisor för högst delegationens
mandatperiod,
2) besluta om instruktionen för pensionsanstalten, tilläggspensionsstadgan och räkenskapsstadgan,
3) anställa verkställande direktör och befria honom eller henne från uppgiften,
4) besluta om grunderna för arvoden och
andra ersättningar till de förtroendevalda,
5) besluta om medlemssamfundens betalningsandelar på det sätt som bestäms i 131
och 132 §,
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6) behandla bokslutet och revisionsberättelsen samt besluta om fastställande av bokslutet, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga och
andra åtgärder som är behövliga,
7) godkänna budgeten för följande år som
en allmän ekonomisk anvisning samt en
verksamhets- och ekonomiplan för tre eller
flera år.

139 §

139 §

Styrelsen

Styrelsen

Den kommunala pensionsanstaltens förvaltning handhas av pensionsanstaltens styrelse som väljs av delegationen för fyra år,
dock så att mandattiden varar till följande
val.
Styrelsen består av minst sex ordinarie
medlemmar och för dem valda suppleanter
samt sex extra medlemmar, som deltar i behandlingen av pensionsärenden på det sätt
som föreskrivs i pensionsanstaltens reglemente. Av de extra medlemmarna väljs tre
bland personer som föreslagits av de huvudavtalsorganisationer som avses i 3 § i
det kommunala huvudavtalet. Av de övriga
extra medlemmarna skall en ha avlagt juris
kandidatexamen eller motsvarande tidigare
examen och vara förtrogen med tjänstemanna- och arbetsrätt, en vara förtrogen
med försäkringsverksamhet och en vara läkare. För var och en av de extra medlemmarna väljs en personlig suppleant, om vilken gäller vad som ovan bestäms om extra
medlemmar.
Styrelsen omfattar en eller flera sektioner
som avgör pensionsärenden, till den del
ärendena inte i pensionsanstaltens reglemente förbehållits styrelsen eller anförtrotts
pensionsanstaltens tjänsteinnehavare för
avgörande.

Den kommunala pensionsanstaltens förvaltning sköts av styrelsen som väljs av delegationen för två år i sänder. Styrelsens
mandatperiod fortsätter dock tills nästa styrelse är vald.
Styrelsen består av nio medlemmar med
en personlig suppleant för var och en av
dem. Två av styrelsemedlemmarna och deras suppleanter väljs bland personer som
föreslagits gemensamt av de huvudavtalsorganisationer som avses i det kommunala
huvudavtalet. Delegationen förordnar en av
de ordinarie medlemmarna till ordförande
och en till vice ordförande.
Styrelsen har till uppgift att
1) bereda de ärenden som skall behandlas
i delegationen och se till att delegationens
beslut verkställs,
2) styra och övervaka pensionsanstaltens
verksamhet,
3) göra upp en plan för placeringen av
pensionsmedlen samt behandla övriga
ärenden som är principiellt viktiga eller
vittomfattande med tanke på placeringsverksamheten.
Delegationen kan avsätta styrelsen under
dess mandatperiod, om styrelsen inte åtnjuter delegationens förtroende. Avsättningsbeslutet gäller samtliga styrelsemedlemmar.
Delegationen väljer i sådana fall en ny styrelse för återstoden av delegationens mandatperiod
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140 §

140 §

Byrån

Den kommunala pensionsanstaltens personal

Styrelsen biträds av den kommunala pensionsanstaltens byrå. På tjänsteinnehavarna
vid byrån tillämpas lagen om kommunala
tjänsteinnehavare (304/2003).
En eller flera legitimerade läkare skall i
pensionsanstalten delta i beredningen av
ärenden som gäller arbetsoförmåga eller rehabilitering samt av andra ärenden som innehåller medicinska frågor. Läkaren kan anteckna sin ståndpunkt i handlingarna utan
att följa vad som i 23 § lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) bestäms om formkraven för
rättsmedicinska intyg och utlåtanden.

Pensionsanstaltens verksamhet leds av
verkställande direktören som är underställd
styrelsen.
På pensionsanstaltens tjänsteinnehavare
tillämpas lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003).
En eller flera legitimerade läkare skall i
pensionsanstalten delta i beredningen av
ärenden som gäller arbetsoförmåga eller rehabilitering samt andra ärenden som innehåller medicinska frågor. Läkaren kan anteckna sin ståndpunkt i handlingarna utan
att följa vad som i 23 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården bestäms om formkraven för rättsmedicinska intyg och utlåtanden.

141 §

141 §

Pensionsombud

Kommunernas pensionsdelegation

Vid den kommunala pensionsanstalten
finns ett pensionsombud som har rätt att
följa behandlingen av pensionsärenden i
anstalten.

Vid inrikesministeriet finns ett berednings-, förhandlings- och remissorgan,
kommunernas pensionsdelegation, som behandlar frågor i anslutning till utvecklandet
av lagstiftningen om det kommunala pensionsskyddet.
Pensionsdelegationen har en ordförande
och åtta andra medlemmar. Varje medlem
har en personlig suppleant. Inrikesministeriet förordnar medlemmarna för fyra år i
sänder så att av medlemmarna ordföranden
och hans eller hennes suppleant företrä
der inrikesministeriet. Fyra av de övriga
medlemmarna förordnas på förslag av de
huvudavtalsorganisationer som avses i det
kommunala huvudavtalet och fyra på förslag av den kommunala pensionsanstalten.
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142 §

142 §

Förtidspensionsnämnden

Förtroendevalda

Vid den kommunala pensionsanstalten
finns en förtidspensionsnämnd som skall
styra och följa systemet med förtida pensioner. Nämnden tillsätts av inrikesministeriet.
Närmare föreskrifter om förtidspensionsnämnden utfärdas i pensionsanstaltens reglemente.

Pensionsanstaltens förtroendevalda utför
sina uppgifter enligt denna lag under tjänsteansvar.
Om en plats som förtroendevald blir ledig
under mandatperioden, förordnas eller
väljs en efterträdare för återstoden av perioden

157 §

157 §

Besvärstid

Besvärstid

Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet
av beslutet. Beslut av den kommunala pensionsanstalten och kommunernas pensionsnämnd får delges en part med posten. Om
inte något annat visas i samband med besvären, anses ändringssökanden ha fått del
av beslutet den sjunde dagen efter den då
beslutet postades under den adress som han
eller hon uppgivit. Pensionsombudets besvärstid räknas från tidpunkten för beslutet
——————————————

Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet
av beslutet. Beslut av den kommunala pensionsanstalten och besvärsnämnden för arbetspensionsärenden får delges en part med
posten. Om inte något annat visas i samband med besvären, anses ändringssökanden ha fått del av beslutet den sjunde dagen
efter den då beslutet postades under den
adress som han eller hon uppgivit.

159 §

159 §

Pensionsanstaltens självrättelse

Pensionsanstaltens självrättelse

Pensionssökanden eller pensionstagaren
och pensionsombudets skall inom besvärstiden tillställa besvärsnämnden för arbetspensionsärenden en sådan besvärsskrift som
avses i 156 § 1 mom.
——————————————

Pensionssökanden eller pensionstagaren
skall inom besvärstiden tillställa besvärsnämnden för arbetspensionsärenden en sådan besvärsskrift som avses i 156 § 1 mom.

Om pensionsanstalten inte kan rätta ett
genom besvär överklagat beslut på det sätt
som anges i 2 mom., skall den inom 30 dagar efter besvärstidens utgång tillställa besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
besvärsskriften och sitt utlåtande för behandling. Om besvären gäller nämndens beslut, skall besvärsskriften och utlåtandet
inom samma tid tillställas försäkringsdom-

Om pensionsanstalten inte kan rätta ett
genom besvär överklagat beslut på det sätt
som anges i 2 mom., skall den inom 30 dagar efter besvärstidens utgång tillställa besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
besvärsskriften och sitt utlåtande för behandling. Om besvären gäller nämndens beslut, skall besvärsskriften och utlåtandet
inom samma tid tillställas försäkringsdom-

—————————————

—————————————
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stolen för behandling. Pensionsanstalten
kan då genom ett interimistiskt beslut rätta
sitt tidigare beslut till den del den godkänner yrkandet i besvären. Om ärendet redan
tillställts besvärsmyndigheten, skall pensionsanstalten omedelbart underrätta myndigheten om det interimistiska beslutet.
Ändring i interimistiska beslut får inte sökas. Pensionsombudets besvär skall alltid
tillställas besvärsmyndigheten för behandling.

stolen för behandling. Pensionsanstalten
kan då genom ett interimistiskt beslut rätta
sitt tidigare beslut till den del den godkänner yrkandet i besvären. Om ärendet redan
tillställts besvärsmyndigheten, skall pensionsanstalten omedelbart underrätta myndigheten om det interimistiska beslutet.
Ändring i interimistiska beslut får inte sökas.

165 §

165 §

Förhandlingsrätt

Revision och bokslut

Kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare har rätt att genom förmedling av de
huvudavtalsorganisationer som avses i 3 § i
det kommunala huvudavtalet förhandla med
den kommunala pensionsanstalten och inrikesministeriet i frågor som gäller pensionsskydd. Angående förhandlingsförfarandet
gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i
lagen om förhandlingsrätt för innehavare av
kommunala tjänster (389/1944).

Revision av den kommunala pensionsanstaltens räkenskaper och förvaltning utförs
av en av Centralhandelskammaren godkänd
revisionssammanslutning som delegationen
utsett för sin mandatperiod. Vid revisionen
iakttas revisionslagen (936/1994) i tillämpliga delar.
Pensionsanstalten upprättar bokslut för
varje kalenderår. Vid upprättandet av bokslutet iakttas bokföringslagen (1336/1997) i
tillämpliga delar.

168 §

168 §

Stadgor

Instruktion

Delegationen för den kommunala pensionsanstalten godkänner pensionsanstaltens tilläggspensionsstadga, reglemente,
som innehåller de allmänna bestämmelser
om pensionsanstaltens organisationsform
och verksamhet som behövs utöver denna
lag, liksom även räkenskapsstadgan och instruktionen för byrån. Reglementet skall
underställas inrikesministeriet för fastställelse.

Behövliga bestämmelser om den kommunala pensionsanstaltens organ och deras
sammansättning, uppgifter och mandatperiod samt pensionsanstaltens övriga verksamhet ges i instruktionen.
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168 a §
Anslutning som medlemssamfund och avslutande av medlemskap
En förening, ett aktiebolag eller en stiftelse som önskar ansluta sig som medlemssamfund i den kommunala pensionsanstalten skall ansöka skriftligt om medlemskap
hos pensionsanstaltens styrelse. Styrelsen
avgör om föreningen, aktiebolaget eller stiftelsen uppfyller de villkor som anges i 2 § 2
mom. och från vilken tidpunkt medlemskapet börjar.
Om det blir klarlagt att en förening, ett
aktiebolag eller en stiftelse som anslutit sig
som medlemssamfund inte längre uppfyller
villkoren för medlemskap enligt 2 § 2 mom.
eller om medlemssamfundet skriftligen har
anmält att det önskar utträda ur medlemskapet, konstaterar styrelsen efter att ha
hört medlemssamfundet i fråga att medlemskapet upphört. Medlemssamfundet skall
anmäla sitt utträde senast tre månader innan medlemskapet upphör.
———
Denna lag träder i kraft den 200 .
Lagens 139 § 1 och 2 mom. tillämpas från
den 1 januari 2009.
Den kommunala pensionsanstaltens instruktion skall ändras överensstämmelse
med denna lag inom sex månader från lagens ikraftträdande.
———

