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Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag 
om ändring av 53 § folkpensionslagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

Enligt Finlands nya ~rundlag skall antalet 
fullmäktige i folkpensiOnsanstalten bestäm
mas genom lag. Därför föreslås en ändring 
av folkpensionslagen. Antalet fullmäktige 
föreslås vara oförändrat. Suppleanternas 
antal minskas likväl genom att för varje 
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fullmäktig väljs endast en suppleant i stället 
för två som nu. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft 
samtidigt med Finlands grundlag, den l 
mars 2000. 
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MOTIVERING 

l. N uläge och föreslagna ändringar 

Enligt 83 a § riksdagsordningen (7/1928) 
tillsätter riksdagen för att utöva inseende 
över folkpensionsanstaltens förvaltning och 
verksamhet tolv fullmäktige samt fastställer 
instruktion för dem. Om valet av fullmäktige 
bestäms i 83 a § 2 och 3 mom. riksdagsord
ningen. Om folkpensionsanstaltens fullmäk
tige och deras uppgifter bestäms i 53 och 
54§ folkpensionslagen (34711956). Enligt 
53 § folkpensionslagen väljs fullmäktige av 
riksdagen, som också fastställer reglemente 
för dem. Enligt 53 § folkpensionslagen finns 
bestämmelser om fullmäktiges antal i riks
dagsordningen. Riksdagen har fastställt in
struktionen för folkpensionsanstaltens full
mäktige (165/1938). I instruktionen har ut
över det som anges i 54 § folkpensionslagen 
bestämts om fullmäktiges uppgifter, konsti
tuering och arvoden. Enligt 54 § folkpen
sionslagen ankommer det på fullmäktige att 
övervaka pensionsanstaltens förvaltning och 
verksamhet samt utse erforderligt antal revi
sorer och revisorssuppleanter samt fastställa 
instruktion för dem. Fullmäktige skall dess
utom fastställa pensionsanstaltens bokslut, 
besluta om beviljande av ansvarsfrihet för 
styrelsen och förstärkta styrelsen samt fatta 
beslut i de övriga ärenden som enligt lag 
eller med stöd av lag skall av~öras av full
mäktige. Fullmäktige skall århgen till riks
dagen avge en berättelse om sin verksamhet. 

Finlands nya grundlag träder i kraft den l 
mars 2000. Enligt dess 36 § l mom. väljer 
riksdagen fullmäktige att övervaka folkpen
sionsanstaltens förvaltning och verksamhet 
enligt vad som närmare bestäms genom lag. 
Enligt 52 § i grundlagen kan riksdagen anta 
instruktioner för de organ som den utser. I 
sak motsvarar dessa bestämmelser 83 a § 
riksdagsordningen. 

I propositionen med förslag till ny grund
lag (RP 111998 rd) påpekas att avsikten inte 
är att genom den nya grundlagen ändra folk
pensionsanstaltens konstitutionella ställning, 
utan anstalten skall fortfarande stå under 
riksdagens tillsyn. Det är också meningen att 

antalet fullmäktige skall vara oförändrat. 
Eftersom grundlagen dock inte längre skall 
innehålla bestämmelser om antalet fullmäkti
ge i folkpensionsanstalten, om suppleanterna 
eller om fullmäktiges uppgifter, bör folkpen
sionslagen enligt den nämnda propositionen 
kompletteras till behövliga delar. Enligt pro
positionen är avsikten också att bereda de 
förslag till ändringar av vanliga lagar som är 
nödvändiga till följd av den nya grundlagen 
så, att lagarna träder i kraft samtidigt som 
den nya grundlagen. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreslås 
en sådan ändring av 53 § folkpensionslagen 
att där bestäms om antalet fullmäktige i 
folkpensionsanstalten och om deras supple
anter. Enligt förslaget skall för tydlighetens 
skull i 53 § folkpensionslagen anges att riks
dagen antar en instruktion för fullmäktige. I 
grundlagen finns inga bestämmelser om full
mäktiges mandattid. Därför föreslås i 53 § 2 
mom. folkpensionslagen en bestämmelse om 
att fullmäktige under valperiodens första 
riksmöte tillsätts för hela valperioden. Inga 
ändringar föreslås i folkpensionslagens 54 §, 
som reglerar fullmäktiges uppgifter. Närma
re bestämmelser om uppgifterna kan alltjämt 
utfärdas i en instruktion som riksdagen an
tar. 

För varje fullmäktig väljs för närvarande 
två suppleanter. I praktiken har den andra 
suppleanten ytterst sällan deltagit i fullmäk
tiges verksamhet. Därför förslås antalet sup
pleanter bli reducerat genom att för varje 
fullmäktig väljs endast en suppleant i stället 
för två som nu. Detta motsvarar praxis ock
så i andra organ som riksdagen utser. 

Förslaget till ändring av 53 § folkpen
sionslagen innehåller bara de ändringar i 
fullmäktiges konstitutionella ställning som 
grundlagen förutsätter. 

2. Propositionens ekonomiska 
verkningar 

Propositionen har inga statsfinansiella 
verkningar. 
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3. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteu~p
drag vid social- och hälsovårdsministenet. 
Vid beredningen har Folkpensionsanstalten, 
Folkpensionsanstaltens fullmäktige och justi
tiemmisteriet hörts. 

4. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den l mars 
2000. 

Enligt 2 § lagen om arrangemang för 
ikraftträdandet av Finlands grundlag 

(732/1999) fortsätter mandattiden för de i 
36 § grundlagen avsedda organ som har 
valts innan grundlagen trätt i kraft, i över
ensstämmelse med det beslut som avser va
let av dem. En motsvarande ikraftträdetse
bestämmelse föreslås i folkpensionslagen. På 
så sätt fortsätter folkpensionsanstaltens full
mäktige i sin nuvarande sammansättning i 
överensstämmelse med det beslut som avser 
valet av dem. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 

om ändring av 53 § folkpensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 53 §som följer: 

53§ 
Riksdagen väljer tolv fullmäktige, och för 

var och en av dem en suppleant, att överva
ka folkpensionsanstaltens förvaltning och 
verksamhet samt antar en instruktion för 
fullmäktige. 

Fullmäktige tillsätts under valperiodens 

Helsingfors den 23 december 1999 

första riksmöte för hela valperioden. 

Denna lag träder i kraft den l mars 2000. 
Mandattiden för de fullmäktige som har 

valts innan lagen trätt i kraft fortsätter i 
överensstämmelse med det beslut som avser 
valet av dem. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Social- och hälsovårdsminister M aija Perho 
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Bilaga 

Lag 

om ändring av 53 § folkpensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 53 § som följer: 

Gällande lydelse 

53§ 
Fullmäktige väljas av riksdagen, som jäm

väl fastställer reglemente för dem. Angående 
fullmäktiges antal är stadgat i riksdagsord
ningen. 

Föreslagen lydelse 

53§ 
Riksdagen väljer tolv fullmäktige, och för 

var och en av dem en suppleant, att överva
ka folkpensionsanstaltens förvaltning och 
verksamhet samt antar en instruktion för 
fullmäktige. 

Fullmäktige tillsätts under valperiodens 
första riksmöte för hela valperioden. 

Denna lag träder i kraft den l mars 2000. 
Mandattiden för de fullmäktige som har 

valts innan lagen trätt i kraft fortsätter i 
överensstämmelse med det beslut som avser 
valet av dem. 


