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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om 
ändring av 66 och 68 §§ folkpensionslagen och lag om ändring av 
sjukförsäkringslagen samt till lag om det maximala beloppet av 
folkpensionsanstaltens förvaltningskostnader 1993 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att sammansätt
ningen hos de socialförsäkringskommissioner 
som hör till folkpensionsanstaltens lokalför
valtning bantas ned från sin nuvarande omfatt
ning. Kommunfullmäktige skall välja medlem
marna till socialförsäkringskommissionerna. 
Antalet medlemmar skall stå i proportion till 
kommunens invånarantal så, att en medlem 
väljs för varje begynnande tiotusental invånare. 
En kommission skall dock bestå av minst fyra 
medlemmar. 

I propositionen föreslås dessutom att vid 
beräkningen av statens andel av folkpensions-

anstaltens omkostnader 1993 såsom förvalt
ningskostnader skall beaktas högst 1584 milj. 
m k. 

Genom nedskärningen av antalet medlem
mar i socialförsäkringskommissionerna mins
kar folkpensionsanstaltens förvaltningskostna
der med några miljoner och enligt uppskattning 
av det maximala beloppet av förvaltningskost
naderna med ca 80 milj mk. 

Propositionen ansluter sig till statens bud
getproposition för 1993 och avses bli be
handlad i samband med den. 

ALLMÅN MOTIVERING 

l. Nuläget och de föreslagna änd
ringarna 

1.1. Socialförsäkringskommissionernas sam-
mansättning 

Socialförsäkringskommissionerna utgör en 
del av folkpensionsanstaltens lokalförvaltning. 
stadganden om kommissionernas sammansätt
ning och medlemmar ingår i folkpensionslagen 
(347/56) och sjukförsäkringslagen (364/63). 

För folkpensionsanstaltens lokalförvaltning 
är landet indelat i 210 försäkringsdistrikt, som 
alla har socialförsäkringsverksamhet Folkpen
sionsanstalten kan vid behov bestämma att ett 
försäkringsdistrikt skall ha flera socialförsäk
ringskommissioner. Så har skett i de största 
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försäkringsdistrikten. Det totala antalet social
försäkringskommissioner är 223. Kommission
erna kan vara uppdelade på sektioner. I prak
tiken är kommissionerna uppdelade på två 
sektioner, som sammanträder turvis. sektioner
nas uppgifter skiljer sig inte från varandra. 

En socialförsäkringskommission består av 11 
medlemmar: ordförande och två läkarmedlem
mar, som förordnas av folkpensionsanstalten, 
samt åtta av kommunfullmäktige för dess 
mandatperiod utsedda förtroendevalda som är 
förtrogna med de försäkrades förhållanden. 
Om försäkringsdistriktet omfattar flera kom
muner, skall var och en av dessa utse sina egna 
medlemmar till kommissionen. I socialförsäk
ringskommissionerna finns sammanlagt ca 
4 360 förtroendevalda och ca 3 780 supplean
ter. 
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Socialförsäkringskommissionerna har i upp
gift att avgöra ärenden som gäller förmåner 
enligt sjukförsäkringslagen och lagen om ut
komstskydd för arbetslösa (602/84). Folkpen
sionsanstalten kan dock överföra behandlingen 
av ärenden till lokalbyråtjänstemännen för 
avgörande. Sådana sjukförsäkringsärenden 
som i praktiken har överförts för behandling 
vid lokalbyråerna är bl.a. avgörandet av sjuk
vårdsersättningsärenden och beviljandet av mo
derskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps
och föräldrapenning samt specialvårdspenning 
samt beviljande av dagpenning i vissa fall. A v 
de ärenden som gäller sjukdagpenning be
handlas ca 15% i kommissionerna och av 
övriga ärenden enligt sjukförsäkringslagen 
under 3%. 

Av de ärenden som gäller utkomstskydd för 
arbetslösa har beviljandet av grunddagpenning 
överförts på lokalbyråerna. Kommissionerna 
behandlar mindre än 15 % av de ärenden som 
gäller grunddagpenning. Inom pensionsförsäk
ringen avger kommissionen utlåtanden i vissa 
frågor som förutsätter en genomgripande be
dömning samt fastställer årsinkomsten i fråga 
om ansökningar som gäller behovsprövade 
pensioner och pensionsdelar. 

Socialförsäkringskommissionerna behandla
de 1991 sammanlagt ca 195 000 ärenden. Av 
dessa ärenden gällde 110 128 beslut om sjuk
dagpenning, 3 658 föräldrapenning, l 844 spe
cialvårdspenning, l 415 specialersättningsgilla 
mediciner, 50 031 beslut om grunddagpenning 
som hänför sig till utkomstskyddet för arbets
lösa samt 28 099 pensionsfrågor. 

Kommissionernas arbetssätt är i sin nuva
rande form långsamt och oändamålsenligt. 
Kommissionerna är stora och uppdelade på 
sektioner. En sektionsuppdelning enligt nuva
rande praxis är likväl inte ändamålsenlig med 
avseende på uppgifterna. På små orter har 
kommissionerna få ärenden att behandla och 
sammanträder sällan, vilket fördröjer behand
lingen av ärendena. 

Socialförsäkringskommissionernas verksam
het kan effektiveras genom att kommissioner
nas sammansättning ändras. Kommissionernas 
nuvarande medlemsantal bör bantas ned. 
Kommissionernas medlemmar bör fortfarande 
väljas från de kommuner som hör till försäk
ringsdistriktet. Däremot skulle det inte längre 
utses någon läkarmedlem. Vid behov kan 
kommissionerna utnyttja den medicinska sak
kunskap som finns vid den lokala byrån. 

Enligt propos1t10nen minskar antalet med
lemmar i en socialförsäkringskommission från 
11 till, i regel, 4--6. Vederbörande kommun
fullmäktige skall till kommissionen utse ett 
tillräckligt antal medlemmar som är förtrogna 
med de försäkrades förhållanden samt för varje 
medlem en personlig suppleant. 

Antalet medlemmar som kommunen utser 
skall stå i proportion till kommunens invåna
rantal så, att en medlem utses för varje 
begynnande tiotusental invånare. Varje kom
mission skall dock bestå av minst fyra med
lemmar. Folkpensionsanstalten kan vid behov 
besluta om det maximala antalet medlemmar. 
Kommissionerna skall vid behov också kunna 
uppdelas på sektioner. På de förtroendevalda 
som utses av kommunen skall i tillämpliga 
delar iakttas kommunallagens (953/76) stad
ganden om förtroendevalda. 

Det föreslås att stadganden om kommissio
nernas sammansättning tas in endast i folkpen
sionslagen, som även i övrigt innehåller stad
ganden om folkpensionsanstaltens organisation 
och förvaltning. sjukförsäkringslagens stadgan
den om kommissionernas sammansättning 
föreslås bli upphävda. 

1.2. Folkpensionsanstaltens förvaltningskostna
der 

Enligt 58§ folkpensionslagen och 59§ sjuk
försäkringslagen fördelar sig förvaltningskost
naderna för folkpensionsanstalten på anstaltens 
fonder så, att 40 % av kostnaderna utgör 
folkpensionsfondens andel och 60% sjukför
säkringsfondens andel. 

Gällande uträkningen av statens andel enligt 
59§ folkpensionslagen och 59§ sjukförsäk
ringslagen har inget maximalt belopp stadgats 
för folkpensionsanstaltens förvaltningskostna
der. 

Ä ven om folkpensionsanstaltens verksamhet 
har effektiverats så, att uppskattningsvis sam
manlagt ca 80 milj. mk i förvaltningskostnader 
kan inbesparas 1993, är det ändamålsenligt att 
inbesparingar, i enlighet med statsrådets beslut 
av den 14 oktober 1992, görs även i folkpen
sionsanstaltens förvaltningsutgifter, som finan
sieras med offentliga medel. Avsikten är att 
1994 införa en beräkningsnorm för folkpen
sionsanstaltens förvaltningskostnader. I sist
nämnda norm skall fastställas vilka omkostna
der som skall beaktas i statsandelen. En arbets-
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grupp skall tillsättas för att bereda ärendet. 
Normen kan grunda sig på en prissättning av 
besluts- och betalningsfallen. 

Med stöd av det som anförts ovan föreslås 
att högst 1584 milj. mk., skall beaktas om 
förvaltninskostnader när statens andel av folk
pensionsanstaltens utgifter 1993 beräknas. Här
igenom sparar staten ca 35 milj. mk för 
folkpensionsfondens del och ca 45 milj. mk för 
sjukförsäkringsfondens del. Det föreslås att en 
särskild lag stiftas för ändamålet. 

2. Propositionens ekonomiska verk
ningar 

Till kommissionernas medlemmar betalades 
1991 ca 14,7 milj. mk i ersättningar för 
inkomstbortfall samt i sammanträdesarvoden 
och resekostnadsersättningar. Om antalet kom-

missionsmedlemmar minskar till en fjärdedel av 
det nuvarande, minskar också ersättningarna 
och arvodena avsevärt. Reformen minskar 
kostnaderna också genom att verksamheten 
blir effektivare, men inbesparingens storlek är 
svår att uppskatta. 

Om en övre gräns för folkpensionsanstaltens 
förvaltningskostnader sätts 1993 när statens 
andel skall uppskattas, sparar staten ca 35 milj. 
mk i utgifter för folkpensionsfondens del och 
ca 45 milj. mk för sjukförsäkringsfondens del. 

Propositionen ansluter sig till statens bud
getproposition för 1993 och avses bli be
handlad i samband med den. 

3. Beredning 

Propositionen har beretts som tjänsteärende 
vid social- och hälsovårdsministeriet 

DETALJMOTIVERING 

l. Motivering till lagförslagen 

1.1. Folkpensionslagen 

66 §. I paragrafen stadgas om socialförsäk
ringskommissionernas sammansättning. Anta
let medlemmar som utsetts av en kommun som 
hör till försäkringsdistriktet skall stå i propor
tion till kommunens invånarantal så, att kom
munen till kommissionen utser en medlem för 
varje begynnande tiotusental invånare. Varje 
kommission skall dock ha minst fyra medlem
mar. I kommuner med stort invånarantal kan 
medlemsantalet begränsas så, att det motsvarar 
behovet. Kommissionerna kan vara uppdelade 
på sektioner i sådana försäkringsdistrikt där 
kommissionerna på grund av kommunens in
vånarantal eller det stora antalet kommuner 
blir alltför omfångsrika. 

I försäkringsdistrikt som omfattar två eller 
flera kommuner skall kommissionen inte längre 
behandla ärenden kommunvis, utan den skall 
kunna behandla samtliga försäkringsdistriktets 
försäkrades socialförsäkringsärenden. 

Det föreslås att ingen Iäkarmediem skall ingå 
i kommissionerna. Vid folkpensionsanstaltens 
lokalbyråer har sedan 1988 funnits en sakkun-

nigläkare, vars sakkunskap kan utnyttjas redan 
när ett ärende bereds eller som kan höras vid 
kommissionens sammanträde. Om det gäller ett 
ärende som kräver en läkares sakkunskap, skall 
en läkare vara närvarande vid sammanträdet. 

Beträffande de förtroendevalda som kom
munfullmäktige utsett skall i tillämpliga delar 
iakttas de stadganden i kommunallagen som 
gäller förtroendevalda. Detta gäller närmast 
stadgandena i 2 kap. kommunallagen, såsom 
förtroendevaldas vägran att ta emot förtroen
deuppdrag, mandattidens längd samt befriande 
från uppdrag. stadgandena i 20 och 21 §§ 
kommunallagen är inte avsedda att tillämpas 
på medlemmarna i socialförsäkringskommissio
nerna. Medlemmarna skall inte ha samma rätt 
som förtroendevalda att få upplysningar av 
kommunen. Folkpensionsanstalten skall som 
tidigare betala medlemmarnas arvoden och 
övriga ersättningar. 

Jäv för medlemmarna i en kommission skall 
fastållas på grundval av lagen om förvaltnings
förfarande. Detta är motiverat därför att på 
kommissionsmedlemmar skall tillämpas samma 
jävsgrunder som på folkpensionsanstaltens 
tjänstemän. 

68 §. Paragrafen motsvarar till sakinnehållet 
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det nu gällande stadgandet. I paragrafen har 
dock strukits omnämnandet av att lokalbyråns 
föreståndare eller någon annan av folkpen
sionsanstalten förordnad person skall vara ord
förande för socialförsäkringskommissionen. 
Med stöd av 66 § skall kommissionen inom sig 
utse en ordförande och en vice ordförande. I 
paragrafen har dessutom strukits det omnäm
nande som gäller utnämningen av krets- och 
lokalbyråernas personal. Personalen utnämns, 
bortsett från vissa ledande tjänstemän, av 
folkpensionsanstaltens styrelse, om inte utnäm
ningsrätten har överförts på vederbörande för
män. 

1.2. Sjukförsäkringslagen 

45 §. Paragrafen föreslås bli upphävd. stad
gandet har för nävarande exakt samma inne
håll som 68 § folkpensionslagen. Det föreslås 
att stadgandena om folkpensionsanstaltens or
ganisation och om socialförsäkringskommissio
nerna tas in endast i folkpensionslagen. 

47 §. Det föreslås att 3 mom. upphävs. 

l. 

Momentet gäller den kompetens som krävs av 
ordföranden för en socialförsäkringskommis
sion. Det föreslås att om socialförsäkringskom
missionerna skall stadgas i folkpensionslagen. 

71 §. Om jäv för medlemmar i socialförsäk
ringsnämnderna och prövningsnämnden stad
gas i rättegångsbalken. Fastställaodet av jäv 
för medlemmar i socialförsäkringskommissio
nerna skall ske med stöd av lagen om förvalt
ningsförfarande. 

2. Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft den l januari 
1993, då de nya socialförsäkringskommissio
nerna inleder sin verksamhet. På Aland inledde 
de nya socialförsäkringskommissionerna sin 
verksamhet den l januari 1992. Där kan 
ändringen av kommissionernas sammansätt
ning genomföras när mandattiden för den 
nuvarande kommissionen löper ut 1996. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 
om ändring av 66 och 68 §§ folkpensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 66 och 68 §§ folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56), sådana de lyder i lag av den 

6 juni 1974 (451/74), som följer: 

66§ 
I varje försäkringsdistrikt finns en socialför

säkringskommission. Kommunfullmäktige i 
den kommun som hör till försäkringsdistriktet 
eller, om flera kommuner hör till försäkrings
distriktet, kommunfullmäktige i varje kommun 
skall för sin mandatperiod till kommissionen 
utse ett tillräckligt antal medlemmar som är 
förtrogna med de försäkrades förhållanden 
samt för var och en av dem utse en personlig 
suppleant så, att en medlem väljs för varje 
begynnande tiotusental invånare. Varje kom
mission skall bestå av minst fyra medlemmar. 
Pensionsanstalten kan besluta om det maxima-

la antalet medlemmar. En socialförsäkrings
kommission kan vara uppdelad på sektioner 
enligt vad pensionsanstalten bestämmer. 

Socialförsäkringskommissionen skall inom 
sig utse ordförande och vice ordförande samt 
ordförande och vice ordförande för sektioner
na. En kommission och dess sektion är beslut
för när ordföranden och vice ordföranden samt 
två andra medlemmar är närvarande. 

Vid behandling av ett ärende i fråga om 
vilket avgörandet i väsentlig grad beror på en 
medicinsk fråga och angående vilket utlåtande 
av pensionsanstaltens läkare inte har begärts, 
eller om avgörandet kommer att avvika från 
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läkarutlåtandet, skall en läkare vara närvaran
de vid kommissionens sammanträde när ären
det behandlas. 

I fråga om medlemmarna i socialförsäkrings
kommissionerna gäller i tillämpliga delar vad 
som i kommunallagen stadgas om förtroende
valda. Beträffande jäv för kommissionsmed
lemmarna gäller vad som stadgas i lagen om 
förvaltningsförfarande (598/82). 

68 § 
I varje försäkringsdistrikt har pensionsan

stalten en lokalbyrå, vars förläggningskommun 

2. 

bestäms av pensionsanstalten efter att denna 
har hört vederbörande kommunstyrelser, om 
försäkringsdistriktet omfattar flera kommuner. 
Om synnerliga skäl så kräver har pensionsan
stalten, efter att ha hört vederbörande kom
munstyrelser, rätt att förlägga byrån utanför 
distriktet. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1993. 
I fråga om landskapet Åland skall lagen dock 
tillämpas räknat från den l januari 1996. 

Lag 
om ändring av sjukförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) 43-45 §§ och 47 § 3 mom., 
av dessa lagrum 43 § l och 2 mom. samt 45 § sådana de lyder i lag av den 6 juni 1974 (452174) 

och 43 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 4 juli 1969 (464/69), samt 
ändras 71 § som följer: 

71 § 
Angående jäv för medlemmar i socialförsäk

ringsnämnderna och prövningsnämnden gäller 
vad som i rättegångsbalken stadgas om domar
jäv. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1993. 
I fråga om landskapet Åland skall lagen dock 
tillämpas räknat från den l januari 1993. 
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3. 
Lag 

om det maximala beloppet av folkpensionsanstaltens förvaltningskostnader 1993 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l§ 
Utan hinder av vad som i folkpensionslagen 

(347/56) och sjukförsäkringslagen (364/63) 
stadgas om folkpensionsanstaltens förvalt
ningskostnader skall, vid beräkningen av sta
tens andel av folkpensionsanstaltens utgifter 

Helsingfors den 27 november 1992 

1993, av förvaltningskostnaderna beaktas högst 
1584 milj. mk. 

2§ 
Denna lag träder i kraft den l januari 1993. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Social- och hälsovårdsminister Jorma Huuhtanen 
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Bilaga 

l. 
Lag 

om ändring av 66 och 68 §§ folkpensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 66 och 68 §§ folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56), sådana de lyder i lag av den 

6 juni 1974 (451/74), som följer: 

Gällande lydelse 

66§ 
I varje försäkringsdistrikt finnes en socialför

säkringskommission, bestående av elva med
lemmar. Folkpensionsanstalten kan vid behov 
bestämma, att flera socialförsäkringskommis
sioner tillsätts i ett försäkringsdistrikt. Kom
mission kan vara uppdelad på sektioner i 
enlighet med vad folkpensionsanstalten be
stämmer. 

Socialförsäkringskommission består av en av 
folkpensionsanstalten förordnad ordförande 
och två av folkpensionsanstalten för fyra år i 
sänder förordnade läkarmedlemmar, varvid 
folkpensionsanstalten beträffande förordnandet 
först bör höra vederbörande länsstyrelse, samt 
åtta av vederbörande kommuns fullmäktige för 
sin mandatperiod utsedda medlemmar, som 
äro förtrogna med de försäkrades förhållanden. 
Omfattar socialförsäkringskommissions områ
de flera kommuner, skola varje kommuns 
fullmäktige utse sina medlemmar i kommissio
nen, varvid envar medlem deltager endast i 
handläggningen av de socialförsäkringsären
den, som gälla hans egen kommun. Socialför
säkringskommissionens ordförande har en per
sonlig suppleant och de övriga medlemmarna 
nödigt antal personliga suppleanter. Kommis
sinen skall inom sig utse sektionernas ordfö
rande och suppleanter för dem, likväl så, att 
kommissinens ordförande ej kan väljas till 
ordförande för eller medlem av sektion. Kom-

Föreslagen lydelse 

66§ 
I varje försäkringsdistrikt finns en socialför

säkringskommission. Kommunfullmäktige i den 
kommun som hör till försäkringsdistriktet eller, 
om flera kommuner hör till försäkringsdistriktet, 
kommunfullmäktige i varje kommun skall för sin 
mandatperiod till kommissionen utse ett tillräck
ligt antal medlemmar som är förtrogna med de 
försäkrades förhållanden samt för var och en av 
dem utse en personlig suppleant så, att en 
medlem väljs för varje begynnande tiotusental 
invånare. Varje kommission skall bestå av minst 
fyra medlemmar. Pensionsanstalten kan besluta 
om det maximala antalet medlemmar. En social
försäkringskommission kan vara uppdelad på 
sektioner enligt vad pensionsanstalten bestäm
mer. 

Socialförsäkringskommissionen skall inom sig 
utse ordförande och vice ordförande samt ordfö
rande och vice ordförande för sektionerna. En 
kommission och dess sektion är beslutför när 
ordföranden och vice ordföranden samt två andra 
medlemmar är närvarande. 
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Gällande lydelse 

mission och dess sektion äro beslutföra, då 
ordföranden eller hans suppleant och två andra 
medlemmar äro närvarande. Vid behandling av 
ärende, vars avgörande väsentligen beror på 
medicinsk fråga, skall en läkarmedlem vara 
närvarande. 

Utöver vad ovan i l och 2 mom. är stadgat 
skall beträffande socialförsäkringskommission 
gälla vad i 43 § 3 och 4 mom., 44 § och 47 § 2 
mom. sjukförsäkringslagen är stadgat. 

68 § 
I försäkringsdistrikt finnes en folkpensions

anstaltens lokalbyrå, vars förläggningskommun 
bestämmes av folkpensionsanstalten sedan den 
hört vederbörande kommuners styrelser, om 
försäkringsdistriktet omfattar flera kommuner. 
Då synnerliga skäl det påkalla, har folkpen
sionsanstalten efter att ha hört vederbörande 
kommuners styrelser rätt att förlägga byrån 
utanför distriktet. Om ej folkpensionsanstalten 
annat förordnar, skall föreståndaren för byrån 
vara socialförsäkringskommissionens ordförande. 
Personalen vid byrån utnämnes av folkpensions
anstalten, såframt icke denna ombetrott krets
byrån eller lokalbyråns föreståndare utnämnan
de!. 

Föreslagen lydelse 

Vid behandling av ett ärende i fråga om 
vilket avgörandet i väsentlig grad beror på en 
medicinsk fråga och angående vilket utlåtande 
av pensionsanstaltens läkare inte har begärts, 
eller om avgörandet kommer att avvika från 
läkarutlåtandet, skall en läkare vara närvarande 
vid kommissionens sammanträde när ärendet 
behandlas. 

I fråga om medlemmarna i socialförsäkrings
kommissionerna gäller i tillämpliga delar vad 
som i kommunallagen stadgas om förtroendeval
da. Beträffande jäv för kommissionsmedlemmar
na gäller vad som stadgas i lagen om förvalt
ningsförfarande ( 598182). 

68 § 
I varje försäkringsdistrikt har pensionsanstal

ten en lokalbyrå, vars förläggningskommun 
bestäms av pensionsanstalten efter att denna har 
hört vederbörande kommunstyrelser, om försäk
ringsdistriktet omfattar flera kommuner. Om 
synnerliga skäl så kräver har pensionsanstalten, 
efter att ha hört vederbörande kommunstyrel
ser, rätt att förlägga byrån utanför distriktet. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1993. I 
fråga om landskapet Aland skall lagen dock 
tillämpas räknat från den l januari 1996. 
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2. 
Lag 

om ändring av sjukförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) 43-45 §§ och 47 § 3 mom., 
av dessa lagrum 43 § l och 2 mom. samt 45 §sådana de lyder i lag av den 6 juni 1974 (452/74) 

och 43 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 4 juli 1969 (464/69), samt 
ändras 71 § som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

43 § 
I varje försäkringsdistrikt finnes en socialför- (upphävs) 

säkringskommission, bestående av elva medlem-
mar. Folkpensionsanstalten kan vid behov be-
stämma, att flera socialfärsäkringskommissioner 
tillsätts i ett försäkringsdistrikt. Kommissionen 
kan vara uppdalad på sektioner i enlighet med 
vad folkpensionsanstalten bestämmer. 

Socialförsäkringskommission består av en av 
folkpensionsanssta/ten förordnad ordförande och 
två folkpensionsanstalten för fyra år i sänder 
förordnade läkarmedlemmar, varvid folkpen
sionsanstalten beträffande förordnandet först bör 
höra vederbörande länsstyrelse, samt åtta av 
vederbörande kommuns fullmäktige för sin man
datperiod utsedda medlemmar, som äro förtrog
na med de försäkrades förhållanden. Omfattar 
socialförsäkringskommissionens område flera 
kommuner, skola varje kommuns fullmäktige 
utse sina medlemmar i kommissionen, varvid 
envar medlem deltager endast i handläggningen 
av de socialförsäkringsärenden, som gälla hans 
egen kommun. Socialförsäkringskommissionens 
ordförande har en personlig suppleant, och de 
övriga medlemmarna nödigt antal personliga 
suppleanter. Kommissionen skall inom sig utse 
sektionernas ordförande och suppleanter för 
dem, likväl så, att kommissionens ordförande ej 
kan väljas till ordförande för eller medlem av 
sektion. Kommissionen och dess sektion äro 
beslutföra, då ordföranden eller hans suppleant 
och två medlemmar äro närvarande. Vid 
behandling av ärende, vars avgörande väsentligen 
beror av medicinsk fråga, skall en Iäkarmediem 
vara närvarande. 

A v kommuns fullmäktige i sjukförsäkringsbe
styrelsen invald ledamot eller suppleant för 
honom må avsäga sig uppdraget, om han fyllt 60 

2 321673U 



10 1992 rd - RP 322 

Gallande lydelse 

år eller om han de fyra ntirmast föregående åren 
varit ledamot av bestyrelsen eller ordförande i 
kommunens fullmtiktige, kommuns styrelse eller 
kommunal ntimnd. 

Om mandattiden för de av kommuns fullmtik
tige utsedda ledamöterna i sjukförstikringsbesty
relsen och om deras rtitt att kvarstå i sitt 
uppdrag gtiller i tilltimpliga delar vad i kommu
nallagen (642148) tir stadgat om mandattiden 
för kommunala ntimnder och om rtitt för inne
havare av förtroendeuppdrg att kvarstå i detta. 

44§ 
Folkpensionsanstalten och lansstyrelsen må 

från uppdraget befria person, som den förordnat 
till ledamot av sjukförstikringsbestyselse, om 
vederbörande genom sin verksamhet eller sitt 
uppförande i eller utom sjukförstikringsbestyrel
sen eller genom försummelse av sina åligganden 
ådagalagt, att han icke tir förtjtint av det 
förtroende eller den aktning, som hans sttillning 
som ledamot av bestyrelsen förutstitter. Samma 
rtitt tillkommer kommuns fullmtiktige i fråga om 
ledamot som de valt. 

Beslut om entledigande må överklagas i den 
ordning, varom stadgas i lagen den24mars 1950 
om andringssökande i förvaltningstirenden 
( 154150), och besvtiren skola anföras över folk
pensionsanstaltens och ltinsstyrelses beslut hos 
högsta förvaltningsdomstolen samt över kom
muns fullmaktiges beslut hos ltinsrtitten. Beslut 
om entledigande skall oaktat besvtir omedelbart 
ltinda till efterrtittelse. 

45 § 
I förstikringsdistrikt finnes en folkpensionsan

staltens loka/byrå, vars förläggningskommun be
sttimmes av folkpensionsanstalten sedan den hört 
vederbörande kommuners styrelser, om förstik
ringsdistriktet omfattar flera kommuner. Då 
synnerliga skäl det påkallar, har folkpensions
anstalten efter att ha hört vederbörande kommu
ners styrelser rätt att förlägga byrån utanför 
distriktet. Om ej folkpensionsanstalten annat 
förordnar, skall föreståndaren för byrån vara 
socalförstikringskommissionens ordförande. Per
sonalen vid byrån utnämnes av folkpensionsan
stalten, såframt icke denna ombetrott kretsby
råns eller lokalbyråns föreståndare utnämnande t. 

Föreslagen lydelse 

(upphävs) 

(upphävs) 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

47 § 

Angdende den kompetens, som kräves av 
ordförande i sjukförsäkringsbestyrelse, stadgas 
genom förordning. 

71 § 
Angående jäv för medlem av sjukförsäk

ringsbestyrelse och -nämnd samt prövnings
nämnd gäller vad i rättegångsbalken är stadgat 
om domarjäv. 

(3 mom. upphävs) 

71 § 
Angående jäv för medlemmar i socialförsäk

ringsnämnderna och prövningsnämnden gäller 
vad som i rättegångsbalken stadgas om domar
jäv. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1993. I 
fråga om landskapet Åland skall lagen dock 
tillämpas räknat frdn den l januari 1996. 




