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Republikens president inbegär landstingets samtycke till den lag genom vilken den 

nordiska konventionen den 15 juni 1992 om social trygghet bringas i kraft. 

Konventionen likställer medborgare i ett annat nordiskt land med landets egna 

medborgare. Dessutom regleras rätten till sociala förmåner för icke-nordiska 

medborgare som bor i ett nordiskt land då de flyttar till ett annat nordiskt land. 
Utskottet föreslår att landstinget ger det begärda samtycket. 

UTSKOTIETS SYNPUNKTER 

Utskottet konstaterar att konventionen enligt dess artikel 2 är tillämplig på olika typer 

av sociala förmåner av vilka en del regleras genom rikslagstiftning och andra hör till 

landskapets behörighet. I det senare fallet kommer alltså medborgare i övriga nordiska 

länder som vistas på Åland att omfattas av de förmåner som anges i landskapslag. 
Utskottet har inte något att erinra i fråga om konventionens innehåll och tillstyrker 
därför att samtycke ges. 

I artikel 28 punkt 2 anges att konventionen för Färöarnas, Grönlands och Ålands del 

träder i kraft 30 dagar efter det Danmarks respektive Finlands regeringar meddelat att 

Färöarnas och Grönlands landsstyrelser respektive Ålands landskapsstyrelse har 

meddelat att konventionen skall gälla för Färöama och Grönland respektive Åland. 

Utskottet konstaterar med anledning härav att det enligt såväl den gällande som den nya 

självstyrelselagen ankommer på landstinget att ge sitt bifall till lag (och fr.o.m. 1993 
även till annan författning) varigenom ett fördrag bringas i kraft om fördraget har det 

innehåll självstyrelselagama nännare definierar. Detta samtycke inbegärs genom 

framställning från republikens president, som även mottar landstingets beslut i ärendet. 

På basen av riksdagens svar och landstingets bifall bringas berörda konventioner i 
kraft, i regel genom en förordning som presidenten utfärdar. Enligt den nya 

självstyrelselagen kan visserligen lagtinget bemyndiga landskapsstyrelsen att ge bifall 

till fördrag men den bestämmelsen är tillsvidare inte tillämplig. Formuleringen i artikel 

28 kan därför enligt utskottet mot bakgrunden av gällande lagstiftning inte anses 

relevant men inte heller av sådant slag att den skulle förhindra att landstinget lämnar 

sitt bifall. I föreliggande ärende har handläggningen följt den ordning gällande 
självstyrelselag förutsätter. 
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Utskottet konstaterar i sammanhanget att den i artikel 28 använda formuleringen 
däremot är tillämplig i fråga om beslut av nordiska ministerrådet. Utskottet har erfarit 
att landskapsstyrelsen i ett annat ärende uppmärksamgjort utrikesministeriet på 
distinktionen och anvisat en alternativ formulering för att framdeles användas i fördrag 
som för Ålands del skall behandlas enligt självstyrelselagens bestämmelser. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Landstinget inbegärde den 27 november 1992 lagutskottets yttrande över 
framställningen. Utskottet har enligt 41 § landstingsordningen inbegärt utlåtande av 
social- och miljöutskottet. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Sune Eriksson, 
viceordföranden Sundback, ledamoten Christer Jansson samt ersättaren Häggblom. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 10 december 1992 

På lagutskottets vägnar: 

Ordförande 

Sekreterare 

att Landstinget ger sitt samtycke 
till att lagen träder i kraft i 
landskapet Åland till de delar den 
ovannämnda konventionen innebär 
avvikelse från självstyrelselagen, 
under förutsättning att riksdagen 
antar lagen i oförändrad form. 

Sune Eriksson 

Lars Ingmar Johansson 



ÅLANDS LANDSTING 

Till lagutskottet 

från social- och miljöutskottet 

Lagutskottet har i brev av den 1 december 1992 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande 

över republikens presidents framställning nr 1/1992-93 gällande den nordiska konventionen 

om social trygghet. Utskottet, som med intresse tagit del av den i framställningen ingående 

nordiska konventionen, konstaterar att det från utskottets sida inte finns något att anföra 

beträffande konventionens materiella innehåll. 

Mariehamn den 8 december 1992 

På social- och miljöutskottets vägnar 

Ordförande 
~~~~ 

Lennart Isaksson 

Sekreterare 


