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ffl 5/61. 

A 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -
r e l s e s framställning till Ålands lands
ting med förslag till landskapslag om arbets
löshetsersättning. 

Den 20 juni senaste ·är. u:t;färdades i riket i samband med lagen om 
sysselsättning en lag om arb.~tslösh.etsersättning (FFS 322/60), som komp
letterar den förstnämnda lagen. LandSkapsstYl'else~ anser, att l agstift
ningsbehöri gheten på detta område tillkommer landskapet enligt den ut
redning, som landskapsstjyrelsen framfört i framställningen llled förslag 
till landskapslag om syss~lsättning. 

Förslaget är överensstämmande med rikets lag i allt väsentligt. Då 
kommuner , tillhörande I elle~ II dyrortsklassen, icke finnas i landska
pet, ha ersättningsbeloppen för dessa klasser utelämnats. 

Rikets lag trädde i kraft redan den 1 . juli 1960 och Skall gälla under 
t re års tid. Då den föreslagna landskapslagen beräknas kunna publiceras 
t i digast i juli 1961 1 föreslås/ att den skuile träda i kraft den l sep.._ 

tember och förbli gällande under tre års tid. Den kommer därvid att gälla 
utöver den tid rikets lag gäll·er 1 men då en förnyelse av landskapslagen 
måhända icke blir möjlig sä snart, att den kan träda i kraft före den 1 

sept ember 1964 9 torde den föreslagna giltighetstiden vara behövlig. Even
t uell ändring i eraättningsbeloppen i riket bör emellertid omedelbart 
kunna tillämpas i landskapet, varfÖI" i 2 § föreslås;·. att landskapssty
relsen i sådant fall skall äga befogenhet att fastställa de ändrade 
$rsättningsbeloppen. 

Med hänvisning till det ovan anförda fär la.ndskapsstyrelsen vördsamt 
förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

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

om a.rbetslöshetsersättningJ _ .................. __ ........... 
I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 §. 
Åt person, som godkänts för intagning i arbetslöshetsregist er och 

i cke kan placeras i arbete och därför är i behov a'V ekonomiskt stöd, 
må i enlighet .med denna lag arbetslöshetsersättning av landskapsmedel 
er l äggas o 

2 §. 
I arbetslöshetsersättning erlägges enligt den av social.ministeriet den 

JO januari 1948 fastställda ortsklassificeringen (84/48) per dag: 
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Undergår arbe t slösh etsersättningens be lopp i riket ändring inom i 

1 motn. nämnda ortsklasser, må l andskapsstyrel sen fastställa ändrade 

belopp att gälla i l andskapet, dock högst de i riket f as tställda. 

3 §. 
Ersättnings t agare anses hava familj, ifall han försörjer 

1) make, från vilken han icke bor åtskiljs ti11 följd av söndring, 

eller b arn under 17 år; ell er 
2) någon av föräldrarna, ' vars arbets- ell er förvärvsförmåga och för

mögenhet äro så ringa , att sådan person i sin försörjning är avsevärt 

beroende av ersättnings tagaren. 
Såsom ovan i 1 mom. avsett barn anses även adopttvbarn, makes barn 

samt sådant utom äktensk apet fött barn , som försörj ar en v ederbörligen 

erkänt ell er gent emot vilket försörjarens underhållsskyldigh et genom 

utslag av domstol eller genom avtal fast s tällts. 

4 §. 
Arbetslöshetsersättning erlägges und er ett och samma kal end erår för 

högs t 1 20 dagar. Arbe tslöshetsersättning erlägges icke för sön- och helg~ 

dagar. 

Ersättning erlägges minst tre gånger i månaden i efter skott i en

lighet med vad i landskapsförordning närmare bestämmes . 

5 §. 
Arbetslöshetsersättning erläg ges icke för den tid, under vilken sö

kanden i eget ell er annans hushåll ell er företag bör anses hava säsong

mässi gt arbete, som kan trygga utkomsten fö r honom och för de personer , 
som han äger försörja. 

6 §. 
Arbetslöshets ersättning erlägges icke åt i lagen den 23 mars 193 4 

angående arbetslöshetskassor, som äga rätt till bidrag ur statsmedel 

(FFS 125/34) , avsedd medl em av k assa under den tid han är berättigad 
att erhålla understöd från kassan. 

7 §. 
Kommun är skyldig att till landskapet för i k ommunen erlagda arbets

löshetsersättningar för var j e månad erlägga ett b elopp, som erhålles 

genom multiplikation av de und er månad en erlagda arbetslöshetsersätt-
n· 

lngarnas per dag uträknade medel talmed antal et sådana arb etsdagar, 
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som kommunen under sagda tid icke fullgjort av sin i landskapsl agen om 

sysselsättning ( /61) förutsatta arb etsplaceringsandel och för 

vilka landskapet icke av kommunen uppburit ersättning med stöd av land

skapslagen om sysselsättning. 
8 §. 

Arbetslöshetsersättning bör skriftligen sökas hos arb etskraftskommi s

sionen i den kommun, i vars arbetslöshetsregist er sökanden antecknats. 

9 §. 
Den, som är mi ssnöjd med arbetskraftskommi ss ionens b eslut , må över

klaga detsamma hos minist eri et för kommunikat ionsväsend et och allmänna 

arbet ena. Besvärsskrift en bör inom 14 dagar efter det besvärandcn fått 

del av beslut et tillställas kommissionen, som, sedan densamma ell er av 

kommissionen befull.11äktigad person däröver avgivit utlåtande, genom för

medling av arbetskraftsbyrån omedelbart bör tillställa d en .ministeriet . 

I minist eri e ts b es lut med anledning av b esvär må ändring e j sökas. 

10 §. 
Befinnes d'e t, att emottagare av arbetslöshet sersättning missbrukar 

honom beviljad arbetslö shetsersättn ing, må arbetskraftsko.lilmiss ionen på 

framställning av socialnämnden ell er efter at t h av a hört denna bestämw.a , 

att erläggandet av ersät tning skall upphöra ell er ersättningen I1inskas 

eller att den skall erläggas åt någon av ersättningstagar ens familj e-
me dl ern.mar . 

11 §. 
Var, som olovligen yppar, vad han vid full görandet av i denna lag 

stadgad uppgift erfarit om någon persons ekonomiska förhållanden, hälso

tillstånd eller yrk es- elle r affärshemlighet er, straffe s med böter, där est 

icke för gärningen strängare straff annorstädes i l ag är stadgat . 

För i denna paragraf nämnt brott må all män åkl agare ick e väcka åt al , 
om e j sakägaren anmält brott e t . i och för åtals väckand e . 

12 §. 
Var, som gen om att lämna oriktiga uppgift er eller genom att dölja det 

riktiga sakförhållandet åvägabragt, att e rsättning erlagts utan grund, 

eller som elj est orättmäti gt lyft ersät tning , ehuru han skäligen bort 

Veta detta, straffes me d böt er, där est icke för gärningen strängare 
straff annorstädes i l ag är stadgat. 

13 §. 
Enligt denna l ag utgå end e ersättning må icke utmätas. 

Avtal, som avser överföring till annan ell er pantsättning av enligt 
denna lag utgående ersättning, är ogiltigt. 
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När.mare för e skrifte r ang åend e v erkställigh e t en och til1ärnpningen av 

denna lag utfärdas g enom landskap~förordning . 

-----~-~-

Denna lag träder i kraft d en 1 s ept emb er 1961 och ä r gällan.d e i tre 

års tid. För lag~ns v erkställigh e t erford erlig a åtgärd er böra vidt agas 
för lagens ikraftträdand e . 

Mariehamn, den 24 februari 1961 . 

P~å 1.a ~k~p styrels ens vägnar: 
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