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SAMMANFA17'NING

Landskapsstyrelsens förslag
Landskapsstyrelsen föreslår att landstinget antar en blankettlag genom vilken den nya rikslagen
om barnbidrag, som träder i kraft den 1 januari 1993, tillämpas även i landskapet.
Utskottets förslag
Utskottet föreslår att landskapsstyrelsens lagförslag förkastas eftersom den nya rikslagen om
barnbidrag äger tillämplighet i landskapet i stöd av den nya självstyrelselagens ikraftträdelse-stadgande.
Utskottet föreslår vidare en hemställan om att en ny lag med vissa kompletterande bestämmelser utarbetas.
UTSKOTfETS SYNPUNKTER

Utskottet inbegärde den 24 november 1992 lagutskottets utlåtande över lagförslaget. Enligt
lagutskottets åsikt skall barnbidragslagen (FFS 796/92) anses tillämplig i landskapet fr.o.m.
den 1 januari 1993 i enlighet med den nya självstyrelselagens 71 §. Utskottet delar lagutskottets åsikt och föreslår därför att det i framställningen ingående lagförslaget förkastas.
Vidare anser utskottet att landskapsstyrelsen bör inkomma med ett nytt lagförslag där man
klargör att de åländska barnbidragen skall utgå ur landskapets medel. Landskapsstyrelsen bör
vidare överväga om det i lagen även bör ingå bestämmelser om att framtida ändringar av
barnbidrag slagen blir gällande i landskapet samt om att med stöd av barnbidragslagen utfärdade
bestämmelser skall vara gällande i landskapet.
ÄRENDETS BEHANDLING

Landstinget har den 6 november 1992 inbegärt social- och miljöutskottets betänkande över
framställningen.
Utskottet har i ärendet inhämtat lagutskottets utlåtande av den 3 december 1992.
Utskottet har i ärendet hörtlagberedningssekreteraren Lotta Wickström-Johansson, socialchefen
Bengt Linde och lokalbyråchefen vid Folkpensionsanstalten Ingegerd Bondestam,

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Isaksson, viceordföranden Nordman,
ledamöterna Englund och Häger samt ersättaren Salmen.
UTSKOITETS FÖRSLAG

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

-2att lagtinget måtte förkasta det i framställningen ingående lagförslaget samt

att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att ett nytt lagförslag utarbetas
med beaktande av det i betänkandet
anförda.

Mariehamn den 5 januari 1993
På social- och miljöutskottets vägnar:

Ordförande

Lennart Isaksson

Selcreterare

Susanne Eriksson

ÅLANDS LANDSTING

Till social- och miljöutskottet

från lagutskottet
Social- och miljöutskottet har den 24 november 1992 begärt lagutskottets yttrande över
vissa frågor i anslutning till landskapsstyrelsens framställning nr 2/1992~93 angående
tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen. Utskottet får med anledning härav
anföra följande.

Har genom den nya självstyrelselagen ett rättsområde överförts från rikets till landskapets
behörighetsområde skall enligt lagens 71 § "rikslagstiftning, som inom detta rättsområde
tillkommit innan denna lag trätt i kraft, fortfarande tillämpas i landskapet, till dess den
upphävts ... genom landskapslag".
Genom den nya självstyrelselagen överförs rättsområdet "socialvård", som enligt
motiveringarna omfattar bl.a. barnbidrag, i sin helhet till landskapet. I riket gavs en ny
barnbidragslag (FFS 796/92) den 21 augusti 1992. Lagen träder i kraft den 1 januari
1993. Genom Jagen upphävs en äldre lag från år 1948.
Enligt lagutskottets åsikt är bambidragslagen (FFS 796/92) en sådan lag som bör anses
ha "tillkommit" före det den nya självstyrelselagen trätt i kraft. Den äldre lagen om
barnbidrag (FFS 541/ 48) upphör också att gälla i och med den nya lagens ikraftträdande,
samtidigt som den nya självstyrelselagen träder i kraft. Enligt utskottet måste
lagstiftarens avsikt, i det fall landstinget ännu inte hunnit stifta en landskapslag inom ett
överfört behörighetsområde, vara att i riket gällande lag tillsvidare blir gällande på
Åland. Lagutskottet anser därför att barnbidragslagen (FFS 796/92) enligt 71 § den nya
självstyrelselagen skall anses tillämplig i landskapet fr.o.m. den 1 januari 1993.
Med hänvisning till det sagda anför lagutskottet som sitt yttrande
att social- och miljöutskottet beaktar det
anförda då det uppgör sitt betänkande.
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Mariehamn den 3 december 1992

På lagutskottets vägnar:

Ordförande

Sune Eriksson

Sekreterare

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Sune Eriksson, viceordföranden
Sundback, ledamöterna Christer Jansson och Siren samt ersättaren Sjöstrand.

