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Lag
om ändring av 3 och 7 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas
och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården (548/2016) 3 § 1 och 2 mom. samt 7 §,
sådana de lyder i lag 1057/2017, som följer:
3§
Avtal med privata tjänsteproducenter samt avtal om hyres- eller annan nyttjanderätt till
byggnader och lokaler
Kommuner och samkommuner ska i avtal som de ingår med privata tjänsteproducenter
och i avtal om hyres- eller annan nyttjanderätt till byggnader och lokaler, vilka ingås efter
ikraftträdandet av denna lag och är i kraft efter 2020, inkludera ett avtalsvillkor enligt vilket den som har lagstadgat organiseringsansvar för social- och hälsovården har rätt att säga
upp avtalet under år 2021 eller 2022 så att det slutar gälla tolv månader från uppsägningen
utan att uppsägningen medför ersättningsskyldighet. Trots det som föreskrivs i lagen om
offentlig upphandling och koncession (1397/2016) kan uppsägningsvillkoret införas också i gällande upphandlingskontrakt utan något nytt upphandlingsförfarande.
Ett avtalsvillkor enligt 1 mom. ska tas in i sådana i 1 mom. avsedda avtal med en privat
tjänsteproducent vars uppskattade årliga värde överstiger trettio procent av de årliga driftsekonomiutgifterna enligt det senaste bokslutet för den social- och hälsovård som kommunen eller samkommunen har organiseringsansvar för. Om en kommun eller samkommun under den tid denna lag är i kraft ingår fler än ett avtal med samma privata tjänsteproducent och avtalens sammanlagda värde överstiger den ovannämnda gränsen, ska uppsägningsvillkoret likaså tas in i alla dessa avtal. Om avtal ingås med flera olika producenter ska ett uppsägningsvillkor tas in i ett avtal som medför att gränsen på trettio procent
överskrids samt i alla avtal som ingås efter det avtalet.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
7§
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016 och gäller till och med den 31 december 2022.
————
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
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