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SAMMANFATTNING

Lamlskapsstyrelsem; förslag
Landskapsstyrelsen föresl!r en ändring av blankettlagen om tillämpning i landskapet Åland
av bambidragslagen. Ändringen innebär att den sänkning av de månatliga bambidragsbeloppen
som genomförs i riket från och med den 1 juli 1995 inte tillämpas i landskapet.

Utskottets fiirsl.ag
Utskottet tillstyrker förslaget med en ändring av ikraftträdelsebestäm.melsen.
UTSKOITETS SYNPUNKTER
Utskottet anser i princip att fördelningspolitiken hör hemma·hos lagtinget och bör därfor inte
delegeras till landskapsstyrelsen. Med fördelningspolitiken menas fördelningen av allmänna
medel till olika grupper i wnhället.

I fråga om barnbidraget anser utskottet dock att lagtinget kan delegera till landskapsstyrelsen
att genom landskapsförordning justera bambidrn.gens belopp, för att uppnå en smidigare och
snabbare förvaltning. Då det gäller barnbidrag är det viktigt att snabbt kunna justera beloppen
så att barnbidragen för åländska barn inte i något skede är sämre än för barnen i riket.
ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 6 juni 1995 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Harriet Lindeman och lagberedaren Lotta VlickströmJohansson.
I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Karl-Göran Eriksson, vice ordföranden
Nordman samt ledamöterna Holmberg, Englund och Beijar.

UTSKOITETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att Lagtinget antar det i framställningen
ingående lagförslaget i följande lydelse:

LANDSKAPSLAG
om ändring av Jandskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av
bambidragslagen

(Ingressen lika som i framställningen).
4§
(Lika som i framställningen).

(1 mom. lika som i framställningen).

Landskapsstyrelsen har rtitt att i landskapsflJrordning som avses i 4 § besluta att till
bidragstagarna i landskapet retroaktivt betala ut skillnaden mellan barnbidragsbeloppen
sådana de faststtillts i lagen om and.ring av bambidragslagen (FFS 666195) och de bambidragsbelopp som faststlillts i landskapsflJrordningen.
(3 mom. lika som i framställningen).
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