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Herr Talman. 

Skyldiga att erlägga folkpensions- och sjukförsäkringspremier i Finland 

också för inkomster i Sverige är inte bara de åländska sjömännen utan alla 

finländska medborgare som arbetar i SveTige men är mantals skrivna i hem

landet. Detta står i full överensstämmelse med de avtal som ingåtts mellan 

de båda länderna. Naturligtvis är det en obehaglig överraskning för våra 

sjömän att de nu måste börja betala dessa avgifter. Men det är inte rätt att, 

som frågeställaren gör, beteckna detta såsom dubbelbeskattning. Den orättvisa 

som synes uppstå härrör av det faktum att medborgarna i Sverige och Finland 

har olika sociala förmåner. 

Enligt den utredning jag införskaffat får i Finland bosatt person, som arbe

tar i Sverige eller på svenskt fartyg, lyfta dagpenning från den svenska 

sjukhjälpsförsäkringen under högst 90 dagar. Därefter erläggs sjukförsäkrings

förmånerna av den finländska sjukförsäkringen. Sålunda har den sistnämnda 

ett reellt motiv att kräva in sjukförsäkringspremier också för arbetsinkomster 

i Sverige. Det kunde måhända tänkas att premierna härvid skulle vara lägre, 

därför att en del av försäkringsansvaret faller på den svenska sjukhjälps

försäkringen. Men med hänsyn till att överenskommelser länder emellan i dy

lika frågor tar sikte på generella bestämmelser, är det inte troligt att någon 

justering av ifrågavarande avtal mellan Finland och Sverige kan ernås med hän

visning till nyssnämnda förhållande. 

Härtill konmer att sjukförsäkringspremierna inte är några försäkringspremier i 

egentlig mening, s2lunda att deras storlek skulle individuellt bestämma den för

säkrades fönfiliner, utan de är i stället - liksom också folkpensionspremierna -

ett slags avgifter av skattenatur, som krävs av envar medborgare efter hans 

beskattningsbara inkomst. 

Vid en diskussion på finansministeriets skatteavdelning i tisdags fick jag 

klart uppfattningen att man inte kan räkna på någon framgång för en framställ

ning om avskaffande eller nedsättning av sjukförsäkringspremierna för de åländs

ka sjömännen på svenska fartyg. I fråga om kommunernas andelar i sjömansskatten 

lyckades vi visserligen efter 18 års ansträngningar få till stånd en ändring, 

men då gällde det ett område där landskapet har lagstiftningsrätt. Nu är däremot 

fråga om sådant som icke faller under självstyrelsens behörighet. 
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På grlfild härav får jag meddela att landskapsstyrelsen icke är rätt instans 

att driva den fråga som landstingsman Dahlen har aktualiserat. 

Mariehanm den 21 april 1978 
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