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LAGUTSKO'.f'TE'118 be tänkande l\Q 12/1948 med anledning 

av landstingsmannen nerman Mattssons pet1 tion NQ 

1/1948 med förslag till motion att föreläggas Finlands 

Riksdag om ·antagande av lag for landskapet Ålanos vid

kommBnde om ändring beträffande bestämmande, uppbörd, 

indrivning och reQOVisnin~ av folkförsäkringspremier. 

Med anledning av förenämnda petition, varöver lanastinget inbegärt 

lagucskottets utl.åtande, får utskottet vördsammast framhålla följande: 

Man måste utgå ifrån, att lagen om folkpensionering gäller även i 

landskap~t Åland, även om den icke antagits av landstinget. ~nl1gt 

9 punkt 16 1 självs~yrelselagen har riket nämligen lagstiftningsrätt 

i frågor, som tidigare icke reglerats i lagstiftningsväg. 

Däremot är det icke så självfallet, att riksdagen i lagstiftnings

väg skall kunna pålägga kommunerna i landskapet sådana skyldigheter, 

som enligt tidigare lagstiftning iclce. åvilat desamma. Utskottet vill 

fastmer nålla före, att riksdagen saknar sådan rätt. Som en foljd här-

av borde även de kommunala myndigheternas i landskape t befattning med 

folkpensionspremierna upphöra. 

Men även om denna uppfattning icke slrulle visa sig hållbar, talar 

praktiska skäl fur att den av petitionären åsy~tade ändringen bör 

·komma till stånd. 8kälen härfor hava i petitionen utförligt anförts. 

Med omfattande av pet1 tionen får ut; skottet dårfor för landstinget 

vördsammast föreslå, 

att landstinget ville godkänna bilagda förslag 

till motion att genom regeringen föreläggas Finlands 

efter sommarens nyval sammanträdande riksdag. 

Marieharnn den 27 februari 1948. 
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lagutskottets vägnar: 

... -
'l'or 

__ e .. ;-:~::;;:__·~~-
A.xe l Kuffschinoff. 

Närvarande 1 utskottet: Tor Brenning, ordförande, He rman Mattas 

J ona tan Sjöblom, .Paul J:'åval.s och Artnur Lar.son (suppleant~. 

Till Finl n.nds riksda g 

frå n 11.lnnds l nndsting e. 

. Enligt § 9 punkt 13 i 11gen om sjrllvstyrelse för }.10.nd, given don 6 

rn.nj 1920, hc..r rikets lagstiftande orgrm f örboh3. lli ts lag st if tningsrö.t ten 

på område, Vilket tidigare icke 8.V lagstiftningo n f örutsnt ts. På grund 

häro.v må ste lo.gen om fo lkpfjns ione ring o.v den 31 maj 1937 nnses varo. gäl

lande i lnndskapet Åland, liven om landstinget ::.eko antagit dcnso.mmn., 

Därcr1ot är det icke så självfnllet, att riksclngen vid utövandet av sin 

f örenämnda lqgstiftninc; srätt skn.11 kunna påH'tg r;o. do 6. lti.ndska kol"1.munorno. 

skyldigheter 1 som enligt tidi g n.ro 10 s st if tning icke åvilci t cle so.mrnn . 
' 

' ' 

Självstyrelseln.gens § .9 ger c_ tMinstone icke stöd för on s å do.n uppfattning. 

De kommuna lo. myndigheterna. i :i.nndskapet borde därför fritagas fr[m de 

uppe;iftor, sal"1. enlig t lo.gen om folkpensionering nnkommo. på kom..muncrna och 

dessa uppgifter här omhtindertago.s o.v sto.tens egna organ. JQmvnl praktiska 

omst äncl ighe ter t o. lo. härför• 

Det har visqt sig att inom l o.ndskapet Ålnnd det förfnro.nde, som l~gen 

om förskottsuppb(?rd p.v den 4 november 1946 och de ti.ndriw:,11.r lo.gen om 

folkpensionering av den 31 mn j 1937 erhöll den 11 oktober 1946 föreskriva 

beträffande bevis över i försk ott erlagd folkpensionspremie icko leda till 

avsett resultat. Syftemiih.i t ö.r o.tt förskottet skall kunno. beaktns vid 

premiens bestämmc..nde och att nrbetsto.gare skall trygc;ns vid den rätt och 

förmån förskottsbetalninc cch e.rbetsc;ivnrpremiennde 1 innebär. Enligt lo.-

Gen om f .olkpensionc:;ring best1immes premierna i snmbnnd me d den kommunala 

beskattningen. Ft'irvid är Clock ntt mft rkn , att taxerinc: sn1i.mndernn onlic; t 

Giill~de lnndsknps lngo.r äro borti.ttignde o.tt verkställa ko1'1J'luno.ltuxerin• 

:3Gn ·'På tid, som befinnes ltimplig f är konnnunen. I de fle stn nv landska

pet's komr:iuner f örrät tns liven kom.munnl taxe rine;en redan inom C1rets först o. 

rnllnnder, aililt~.t i o.11!'1.änhet f örr1::in to.xerin,fl; sn1::innden hunnit erhålla i för-
, 

skottsuppbörds lägens § 48 mom. 2 [LV sedda utdraget, cc h ta..."'Corinc;snämnderno. 
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lagutskottets vägnar: 

.Närvarande i u"tskottet: TorBrenning, ordförande, Herman Matt sson 

Jonatan Sjöblom, .Paul t'åvals ocn Artnur Larson (suppleantJ. 
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Till Finlnnds riksdag 

frå n Alo.nds l nndsting ~ 

. Enligt § 9 punkt 13 i l r' gen om sjtHvstyrelse för }.10.nd, e;iven den 6 

mo.j 1920, ho.r rikets lo.gstifto.nde orgnn f örbehii lli ts l a g st if tningsrti.t ten 

på områ de, vilket tidigare .icke 8.V l aestiftningon förut so.t ts • På grund 

htiro.v må ste lagen om folkp0nsionering o.v don 31 mo.j 1937 o.nses vo.ro. gäl

lande i lo.ndslmpet Jt1and, även om lnndstine;et :!.cke ·antagit donsmnmo.., 

Därcr'.lot är det icke så sjtilvfGllet, att riksdo.[jen vid utövandet av sin 

f öron2,mnda l'1.gstiftninc; sr3.tt sk1:1. ll kunno. p 3. lftge;n do 6.ltindskn kommunerna 

skyldigheter, som enligt tidignro 1° r; stiftning icke åvilci_t clesrn:nmo.. 

Självstyrelseln.gens § 9 ger ö.tminstone icke stöd för en s :ido.n uppfattning. 

De kormnunaln myndie;heterna i J.nndskapet borde därför fritagas fr[m de 

uppe;ifter, sor.i enligt lo.gen om folkpensionering nnkomm.'.l på kommunerna och 

dessa uppgifter htir omhände rto.gns o.v sto.tens ce;no. o r go.n. Jtimvlil prnkt i ska 

omsttindieheter to.lo. härför. 

Det ho.r vis'lt sig att inom l o.ndskapet Ålo.nd det förfo.rnnde, som lr.g en 

om förskottsuppbQ rd p.v den 4 nov omber 1946 och de ö.ndrinf_:nr l ngon om 

folkpensionering av den 31 mnj 1937 erhöll den 11 oktober 1946 föreskriva 

beträffande bevis över i förskott erlngd folkpensionspremie :teko lcdn till 

avsett resulta~. Syftemå l0t lir ntt förskottet skall kunnn bonktns vid 

premiens bestämmo.nde och at t o.rbetstngare skrJll trygc;rJ. s vid den rätt och 

förmån förskottsbetalninc; mh e.rbetsr;ivarpremiennde 1 innebär. Enligt ln-

e;en om folkpensionering bestiimrnes premierna i samband med den kommunala 

beskattningen. Irårvid är c'1o ck o.. tt mnrkn., att taxerinf'.s n fimndernn onlic; t 

G1ill~de landsknpslngar ärc borttttignde o.tt verksti:illn kommunnlto.xerin

'.:; Gn . p å tid, som befinnes lämplig för kommunen. I de flesta av lnndska

pet's komnuner förrättns live n konnnunnltnxorine;en redi:tn inom Ccre ts första. 

mltnnddr, aililte.~ i allmänhet förrän tnxerinssnännden hunnit erhålla i för

skottsuppbördsltlgens § 48 mom. 2 f\ Vseclda utdraget, cc h ta.,"'Corinc; snämnderno. 
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· h "- VG därför ing en k ä nne d om om r1e f örskottsbotnlningar, s om blivit 

ställc~a . Förty be stämme s pre rli on u t r.m be a kt ande h ti. r o..v. Er10dnn tiden f ö~-" 

inlämn[Lnde av deklnrati one r till st n. t e ns sknttonärmc"'_ ut c;i.l r f örst d 0n f:i::;b;_ 

jo.nua ri och ordnnnde t c:-c h c ru.nskninge n nv deklnro.ti onu rn ::1 so.mt uppg örn~1dot 

w den i förent-imnc1 o. § 48 nvsedd o. längde n t nse r sin runc~lic;2 tid, är clot 

s~nno likt ~tt arbetstag are icke hell e r däre fter knn vinn8. r ä tt e lse beträf

fande förskottsbetalning , som lämna ts obeaktad, Besknt t ninc ssystemot le~ 

der därför till mot sntt resul.tn.t än det mo.n å syftat . 

Visserligen kan länsstyre ls0n p .'.l onsöknn, med i 1 -:.gon om förskotts

uppbörd nämnd be g r1:insninc; , il terbetnlo. f örskottsbelopp, som icke beaktnts, 

men stora flertalet arbetsto.c nre kunna icke s jö.lva BÖrn en s iid o.n onsöko.n 

och onlito.nde av ombud mo d. för osktilig a k ostno.der. 

Nödv ä ndi g t 1:ir d1:i.rför, o. tt eri s ilchm tinc1ring i förfo.ro.ndet ge n omföre s , 

ntt rede. CD'dl säkerhet vinne s och nt t nrbetsto.g arno. k ommn i i tnjuto.ndo n_ V 

avsedd förmån. I s l c1 ant cvsoondo s-ynes det l o.ndstinc6 t Hnc~ n.n :i ls o nliG; t, 

ntt Riksda gen ville beslut a , c.. t t de upJE i.ftor, som enlic t l o.c;o.rno. om för

skott suppbörc1 cc h f () lkponsi one rinr; o.nkommG p 1.'L kornmunnl mynd i ghet, för 

lo.nc1sknpet Ål o. nds vidkomm:tn do skola ombe sörjas av stat e ns ecnn organ, 

Hänvis ande till OJ nnsnc d a. f [1. r lnndst i nce t därför me c1 st öc1 nv § 13 i 

l~gen om sj ä lvstyrels8 för I land vördsammn. st föreslå, 

Marioh'lmn den 

n.tt Riksdagen ville o.ntngo. bil '.Lgc1a förslag 

till l '.:1.. g om bestä.mmnnde, uppbörd, indrivning och 

red ovisning av f -:-1lkförsti.krinc spremie r i land

skn. pet P1land, 

mnrs 1948 • 

... -......... ____ .... _ 
............. -.,,, ............. __ __ .. __________ .,... ... -. 
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L o. 8 

om bestärmn.a.nde, uppbörd , inc~rivning och r ec101 isning n v f o lkf örs 1:i.kr:L1.;c; :->· 
' 

promi0r i l Rndsknpet Ålnnd . 

Gi von i He lsin0f ors elen 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

% lo 

Inom 111.ndsknpe t Åland l.mkommer best1immnndo, uppbörd, indrivninr; m h re .. 

dov isning av folkf örs :ikring spremie r på stat ens be sko. t tninc; suppbördsorgnn" 

§ 2 . 

Sedan k ommunGltaxerinc e; rnnsknts cc h f ns tst li llts, skGli t nxe ringsnn.mn-

dens or dföro.nc'le omo delb etrt tillst 1:i. lln or c"lför nnrl.on i s to.to:hs sko.tteniimnc1 

ut dro.[!, ur tnxeringslänc.;den med de uppgift 0r, s om om:nämnc.s i § 4 n.v l nr;en 

om f olkpensi onerinG, givon den 31 mn j 1947 . 

§ 3. 

Denna ln~ träder i kro.ft den 1 jo.nuo.ri 19490 

I 
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