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SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 24/2000 rd

Regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om tillsynen över verkställigheten av arbetslöshetsförmåner

INLEDNING

Remiss
Riksdagen remitterade den l O oktober 2000 en
proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om tillsynen över verkställigheten av arbetslöshetsförmåner (RP 151/2000 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

sakkunniga
Utskottet har hört

- äldre regeringssekreterare Hannu Hakkola,
social- och hälsovårdsministeriet
- äldre regeringssekreterare Pasi Järvinen, arbetsministeriet
- direktör Maarit Humaloja, Försäkringsinspektionen
- verkställande direktör Jarmo Tammenmaa,
Arbetslöshetsförsäkringsfonden
- styrelseordföranden Laura Palokangas, Arbetslöshetskassornas Samorganisation.

PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor, Jagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner, lagen om Försäkringsinspektionen och Jagen om bestridande av kostnaderna
för försäkringsinspektionen.
Styrningen av och tillsynen över verkställigheten av arbetslöshetsförmånerna föreslås bli
överförda från social- och hälsovårdsministeriet
till Försäkringsinspektionen. Också fastställandet av arbetslöshetskassornas stadgar och
medlemsavgifter samt frågor med anknytning
till sammanslagning och fusionering av arbetslöshetskassor och andra frågor gällande avslutande av kassans verksamhet förs också över
från ministeriet till Försäkringsinspektionen. Inspektionen tar dessutom över vissa uppgifter
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som är gemensamma för arbetslöshetsförsäkringen och som hittills har skötts av ministeriet.
Uppgifter i anknytning till finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen, bl.a. styrningen av och
tillsynen över uppbörden av obligatoriska premier och den praktiska skötseln av arbetslöshetskassornas finansiering, överförs från ministeriet till arbetslöshetsförsäkringsfonden. Utöver beredningen av lagstiftning och annan
normgivning beträffande arbetslöshetsförmåner
och finansieringen av dem skall ministeriet fortfarande fastställa tillämpningsanvisningar och
föreskrifter om förfarandet inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen, ha hand om frågor i anknytning till statsbudgeten samt koordinera samarbetet inom Europeiska unionen och annat internationellt samarbete.
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Också tillsynen över utbildnings- och avgångsbidragsfonden föreslås bli överförd på
Försäkringsinspektionen. Den ekonomiska tillsynen över arbetslöshetsförsäkringsfonden skall
ingå i Försäkringsinspektionens åtaganden,
medan social- och hälsovårdsministeriet har
hand om den övriga tillsynen över fonden.
Ändringen i lagen om Försäkringsinspektionen går ut på att inspektionen skall samarbeta
med högskoleväsendet i syfte att främja vetenskaplig forskning och utbildning inom försäkringsbranschen, i synnerhet inom försäkringsmatematiken, och bedriva anknytande forskning. Lagen om bestridande av kostnaderna för
Försäkringsinspektionen ändras till att kostnaderna för forskning och utbildning inom försäkringsbranschen kan inkluderas i den tillsynsavgift som tas ut av Försäkringsinspektionens till-

synsobjekt. Dessutom görs en del ändringar som
beror på att tillsynen över arbetslöshetskassorna, arbetslöshetsförsäkringsfonden och utbildnings- och avgångsbidragsfonden lyfts över på
Försäkringsinspektionen.
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2001 och avses bli behandlad i samband med den.
Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt sedan de har antagits och blivit stadfästa för
att kostnaderna för forskning och utbildning
skall hinna inkluderas i tillsynsavgiften för
2001. Avsikten är att de ändringar som beror på
att tillsynen över arbetslöshetskassorna, arbetslöshetsförsäkringsfonden och utbildnings- och
avgångsbidragsfonden förs över på Försäkringsinspektionen skall träda i kraft den l mars 2001.

UTSKOTTETSSTÄLLNINGSTAGANDEN
Motivering

Fiirslag till beslut

Av de orsaker som nämns i propositionen och på
grundval av erhållen utredning finner utskottet
förslaget behövligt och lämpligt. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar.

På grundval av det ovanstående föreslår socialoch hälsovårdsutskottet vördsamt

att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 11 oktober 2000
I den avgörande behandlingen deltog
ordf. Marjatta Vehkaoja /sd
vordf. Tima Ihamäki /sam!
med!. Eero Akaan-Penttilä /sam!
Merikukka Forsius /gröna
Tuula Haatainen /sd
Saara Karhu /sd
Marjukka Karttunen-Raiskio /sam!
Inkeri Kerola /cent
Sekreterare vid sammanträdet var
utskottsrådet Eila Mäkipää.

2

ers.

Valto Koski /sd
Marjaana Koskinen /sd
Pehr Löv /sv
Juha Rehula /cent
Päivi Räsänen /fkf
Marjatta Stenius-Kaukonen /vänst
Raija Vahasalo /saml
Anne Huotari /vänst.

