
LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
Tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen 

1993-94 ur25 

FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen förslår att lagtinget antar en ny blankettlag om tillämpning i 
landskapet Åland av barnbidragslagen. Den nya lagen har i huvudsak samma innehåll 
som den blankettlag lagtinget antog den 30 september 1993 (LSF nr 40/1992-93) och 
som Republikens President förordnat att förfalla. 



Tilliimpning i landskapet Åland av barnbidrags/agen 1 

MOTIVERING 

1. Förslagets tidigare behandling 

1.1. Lagtinget 

Lagtinget antog den 1993, med vissa mindre ändringar, landskapsstyrelsens 

förslag till landskapslag om tillämpning i landskapet Å1and av barnbidragslagen. 

1. 2. Republikens president 

Republikens president förordnade den 1994 landskapslagen om tillämpning i 

landskapet Åland av barnbidragslagen att förfalla då lagtinget överskridit sin 

behörighet. 

Presidentens skrivelse till landskapsstyrelsen har följande lydelse: 

"Till Ålands landskapsstyrelse 

Ålands lagting har den 30 september 1993 fattat beslut om antagande 

av landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av bambidrags

lagen. Enligt lagtingsbeslutet skall rikets bambidragslag med vissa 

avvikelser tillämpas i landskapet. 

Lagtingsb<;slutet hänför sig till lagstiftningen om socialvård. Enligt 18 

§ 13 punkten självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighct 

på området. 

Enligt lagtingsbeslutet skall barnbidrag för barn som är bosatta i land

skapet betalas av landskapets medel. Landskapet skall betala ersätt

ning till fölkpensionsanstalten för kostnaderna för barnbidraget i 
enlighet med vad landskapsstyrelsen och folkpensionsanstalten 

närmare avtalar. 

Enligt 3 § bambidragslagen handhar folkpensionsanstalten verkställig

heten av lagen. Lagstiftningsbehörigheten i fråga om statsmyndig

heternas verksamhet hör dock enligt 27 § 3 punkten själv styrelselagen 

till riket. Lagtinget kan således inte genom landskapslag bestämma 

om folkpensionsanstaltens verksamhet i landskapet och landskapet har 

därför överskridit sin behörighet. 

Med hänvisning till det ovan sagda har jag, sedan Ålandsdelegationen 

avgivit yttrande i saken och efter att ha inhämtat utlåtande av högsta 

domstolen, med stöd av 19 § 2 mom. självstyrelselagen för Åland 

beslutat förordna att Iandskapslagen skall förfalla, vilket Landskaps

styrelsen härmed meddelas för kännedom. 

Helsingfors, i statsrådet den 31 januari 1994 

Republikens President 

Mauno Koivisto 

Justitieminister Hannele Pokka" 



2 Tillämpning i landskapet Åland av barnbidrags/agen 

1. 3. Landskapsstyrelsen 

Landskapsstyrelsen beslöt den 8 februari 1994 att landskapslagen om tillämpning 

i landskapet Ålai.1d av bambidragslagen skall omarbetas så att lagstiftningsbehörigheten 

beaktas. 

2. Landskapsstyrelsens förslag 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar ett nytt förslag till landskapslag om 

tillämpning i landskapet Åland av bambidragslagen. I förslaget är de bestämmelser 

ändrade som i landskapsstyrelsens tidigare förslag utgjorde en behörighetsöver

skridning. Sålunda stadgas i det nya förslaget att de förvaltningsuppgifter som enligt 

bambidragslagen ankommer på folkpensionsanstalten sk.all skötas av landskapsstyrelsen. 

I övrigt har lagförslaget samma lydelse som den ändring lagtinget tidigare antagit. 

Med stöd av en överenskommelseförordning som utfärdats den 30 december 1992 

(12/93) och ett avtal mellan landskapsstyrelsen och folkpensionsanstalten kommer 

verkställigheten av bambidragsärenden fortsättningsvis att skötas av folkpensions

anstalten. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag. 
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LANDSKAPS LAG 
om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen 

I enlighet med lagtingets beslut stadgas: 

1 § 

Allmänt 

3 

Barnbidragslagen av den 21 augusti 1992 (FFS 796/92) och de bestämmelser som 

utfärdats med stöd av lagen skall tillämpas i landskapet Åland med de avvikelser som 
anges i denna lag. 

Ändringar av den i 1 § avsedda lagen gäller i landskapet från och med det att de 

trätt i kraft i riket. 

2 § 

Förvaltningsuppgifter 
De förvaltningsuppgifer som enligt den lag som avses i 1 § ankommer på 

folkpensionsanstalten sköts i landskapet Åland av landskapsstyrelsen. 

3 § 

Finansiering 
För barn som är bosatta i landskapet betalas barnbidrag av landskapets medel. 

Landskapet betalar ersättning till folkpensionsanstalten för barnbidraget i enlighet 

med vad landskapsstyrelsen och folkpensionsanstalten närmare avtalar. 

4 § 

Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 1994. 

Mariehamn den 15 februari 1994 

Lantråd 

Lagberedningssekreterare 

Ragnar Erlandsson 

Lotta Wickström-Johansson 


