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REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRSLAG
Republikens president inbegär ånyo lagtingets samtycke till lagen om godkännande av
vissa bestämmelser i nordiska konventionen om social trygghet. Landstinget gav den 30
december 1992 sitt samtycke till att lagen träder i kraft i landskapet Åland, under
förutsättning att riksdagen antar lagen i oförändrad form. Eftersom riksdagen under sin
behandling av ärendet, som inträffade efter det landstingets samtycke lämnats,
kompletterat lagtexten, har det blivit nödvändigt att inbegära nytt samtycke.
UTSKOITETS SYNPUNKTER
Lagutskottet behandlade i sitt betänkande nr 411992-93 den nordiska konventionen om
social trygghet. Utskottet, som även hade inhämtat social- och miljöutskottets yttrande,
hade då inte.något att erinra i fråga om konventionens innehåll. I betänkandet berörde
utskottet däremot vissa i konventionen ingående bestämmelser om ikraftträdande som
inte överensstämde med självstyrelselagens bestämmelser.
Konventionen innebär, som framgår av regeringens proposition, en anpassning till
BES-avtalet. Grundprincipen är att förmåner erläggs enligt bosättningslandets
lagstiftning. I fråga om folkpensionssystemet förvärvar en person som flyttat till ett
annat nordiskt land rätt till grundpension efter tre års bosättning i landet. Den nya
konventionen kommer att medföra omräkningar av pensionerna för personer som flyttat
exempelvis från Sverige till Åland. En arbetspension från ett annat BES-land kommer
framdeles inte att påverka grundpensionen i det nya bosättningslandet.
Utskottet konstaterar att den nya 2 § som efter lagtingets bifall fogats till lagtexten
innehåller rätt för folkpensionsanstalten att med en pensionsanstalt i en annan
fördragsslutande stat avtala om att ömsesidigt avstå från vissa regresskrav. Enligt
utskottets åsikt påverkar inte detta tillägg utskottets tidigare ställningstagande till
ärendet i dess helhet. Utskottet har sålunda funnit att lagtinget ånyo kan ge det begärda
bifallet.

ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 8 september
framställningen.

1993 inbegärt lagutskottets yttrande över .

Utskottet har i ärendet hört Folkpensionsanstaltens lokalbyråchef Ingegerd Bondestam.

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Sune Eriksson, viceordföranden
Barbro Sundback, ledamoten Christer Jansson samt ersättarna Lundberg och Sjöstrand.

UTSf(OITETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

'

att Lagtinget ger sitt bifall till att
lagen träder i kraft i landskapet
Åland.

Mat;iehamn den 9 september 1993
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