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SOCIAL- OCH HALSOVARDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 30/2000 rd
Regeringens proposition med förslag tilllag om
ändring av 24 §lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

INLEDNING
Remiss
Riksdagen remitterade den 10 oktober 2000 en
proposition med förslag till lag om ändring av
24 § lagen om finansiering om arbetslöshetsförmåner (RP 152/2000 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

sakkunniga
Utskottet har hört
- äldre regeringssekreterare Hannu Hakkola,
social- och hälsovårdsministeriet

- verkställande direktör Jarmo Tammenmaa,
Arbetslöshetsförsäkringsfonden
- avdelningschef Risto Alanko, Industrins och
Arbetsgivarnas Centralförbund
- juristen Janne Metsämäki, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
- direktör Markku Koponen, Servicearbetsgivarna
- förhandlingschef Markku Lemmetty, Akava
- styrelseordföranden Laura Palokangas, Arbetslöshetskassornas Samorganisation
- chefsekonom Pasi Holm, Företagarna i Finland.

PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att lagen om finansiering av
arbetslöshetsförmåner ändras. Enligt förslaget
skall ingen så kallad överföringsavgift betalas
för 2000. Överföringsavgiften är en konsekvens
av finansieringsreformen av arbetslöshetsförmånerna, som trädde i kraft 1999, och avsåg att under en period av två år jämna ut statens och arbetslöshetsförsäkringsfondens finansieringsan-

svar så att finansieringsreformen i övergångsskedet är kostnadsneutral för båda parter.
Propositionen hänför sig till budget propositionen för 2001 och avses bli behandlad i samband med den.
Meningen är att lagen skall träda i kraft så
snart som möjligt sedan den har antagits och blivit stadfäst.

UTSKOTTETSSTÄLLNINGSTAGANDEN
Motivering
Av de orsaker som framgår av propositionsmotiRP 152/2000 rd

veringen och med stöd av erhållen utredning finner utskottet förslaget behövligt och ändamåls201072
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enligt. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan
ändringar.

Förslag till beslut
Med stöd av det ovan anförda föreslår socialoch hälsovårdsutskottet vördsamt
att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 23 november 2000
I den avgörande behandlingen deltog
ordf. Marjatta Vehkaoja /sd
vordf. Timo Ihamäki /saml
medl. Eero Akaan-Penttilä /saml
Merikukka Forsius /gröna
Saara Karhu /sd
Niilo Keränen /cent
Valto Koski /sd
Marjaana Koskinen /sd
sekreterare vid behandlingen i utskottet var
utskottsrådet Eila Mäkipää.
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ers.

Pehr Löv /sv
Juha Rehula /cent
Päivi Räsänen /fkf
Marjatta Stenius-Kaukonen /vänst
Raija Vahasalo /saml
Erkki Kanerva /sd
Leena Rauhala /fkf.

