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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

s e s framställning till Ålands landsting med 

förslag till landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om arbetslöshetsersättning. 

I riket utfärdades den 28 juni detta år en ny lag om arbetslöshets

ersättning (FFS 332/63 ) .• Den nya lagen är icke, såsom de tidigare be

gränsad till giltighetstiden. I allt väsentligt överensstämmer den med 

den tidigare gällande lagen (FFS 322/60) som låg till grund för gäl

lande landskapslag (34/61), likväl med det undantaget, att belöppen 

för ersättningarna höjts enligt föri:indringarna i levnadskostunader• 

Lanaskapslagen är $me1l~rtid gäll~nde i tre års tidt räknat från den 

1 september 1961. På grund · härav botde den ändringen vidtagas, att land

skapslagen bleve gällande tillsvidare, varigenom överensstämmelse med 

rikets motsvarande lag i aetta avseende skulle åstadkommas. Dessutom 

borde antingen de nya ersättningsbeloppen införas i landskapslagen 

eller stadgandet ändras så, att ersättning skall utgå enligt de i riket 

fastställda beloppen. Då förändringar i ersättningsbeloppen sannolikt 

komma att förekomma då och då, torde det vara att föredraga att i land

skapslagen endast hänvisas till rikets lag i detta avseende, i synner

het som det mången gång kan ställa sig svårt att bringa en ändring av 

landskapslagen i tillämpning till samma tidpunkt som ändringen av ri

kets lag. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vörd~ 

samt förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om arbetslöshetsersättning. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 2 § och slutstad

gandet i landskapslagen den 27 mars 1961 om arbetslöshetsersättning 

(34/61) såsom följer: 
2 §. 

I arbetslöshetsersättning erlägges enligt den av socialministeriet 

den 30 januari 1948 fastställda ortsklassificeringen (FFS 84/48) per 

dag de belopp , som äro angivna i rikets lag om arbetslöshetsersätt

ning .. 

Denna lag träder i kraft den 1 september 1961. 

Mariehamn, den 18 septemb~r 1 ~· På landskap~ '{f're ens ·· 

Lantråd . ~o ansson. 

Lagberedni~gssekreterare 


