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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 3/1977-78 med an

ledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av 9a § landskapslagen om 

landskapspensioner. 

Landstinget har över ovannämnda framställning inbegärt lagutskottets ytt

rande. Utskottet, som i ärendet hört chefen för Ålands arbetsförmedlings

byrå Jarl Lindqvist och föredraganden vid landskapsstyrelsen Jörgen Er

lund, får i anledning därav vördsamt anföra följande. 

Föreslagen lagändring motsvaras av lagen om ändring av 9a § lagen om sta

tens pensioner (FFS 498/77). Samtidigt härmed hade i riket också på mot

svarande sätt ändrats lagen om pension för arbetstagare samt folkpensions

lqgen. 

Förslaget till landskapslag avviker endast i stilistiskt avseende från 

rikslagen. Eftersom arbetskraftsmyndighet skall utfärda visst intyg till 

pensionssökande och detta intyg skall utfärdas enligt principerna i 16 § 

landskapslagen om sysselsättning, vilken paragraf i sin tur återgår på när

mare anvisningar som arbetskraftsministeriet utfärdar, har utskottet emel

lertid, med beaktande av uttalat önskemål härom och för att undanröja alla 

möjligheter till feltolkningar, omstiliserat stadgandet i landskapslagen i 

närmare överensstännnelse med rikslagen. 

Det kan för övrigt noteras att 9a § i landskapslagen om landskapspen

sioner aldrig hittills har behövt tillämpas och med kännedom om förhål

landena på Åland har det förutsetts, att inte heller stadgandet i ny ly

delse korrnner att få särskilt stor praktisk betydelse. 

Med hänvisning till ovanstående förelägges landstinget till antagande 

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

angående ändring av 9a § landskapslagen om landskapspensioner. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 9a § 1 mom. landskapslagen 

den 20 april 1967 om landskapspensioner (20/67) sådant sagda lagrum lyder 

i landskapslagen den 28 mars 1974 (15/74), som följer: 

9a §. 
Förutsättningarna för erhållande av arbetslöshetspension är, att 

förmånstagaren har en pensionstid av minst en månad, att han fyllt 
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60 år och att han företer av arbetskraftsmyndighet utfärdat intyg över 

att åt honom icke kan anvisas sådant arbete, _som hån ej kan vägra mottaga 

utan att g_å förlustig sin_ rätt till i landskaps:Lagen om sysselsättning (24/72) 

avsedd arbetslöshetsersättning samt att han, räknat från den dag som in

faller tidigast en månad före utfärdandet av ovannämnda intyg, under de 

60 senast förflutna veckorna uppburit i lagen om riksomfattande arbets

löshetskascor (FFS 125/34) avsett dagunderstöd eller i landskapslagen om 

sysselsättrnimg avsedd a1·betslöshetsersättning för sammanlagt minst 200 

dagar eller att han i enlighet med stadgandena angående maximiunderstöd i 

lagen om riksomfattande arbetslöshetskassor icke längre äger rätt till 

dagunderstöd . 

Denna lag tillämpas på arbetslöshetspension såvitt förutsättningarna 

för erhållande av sådan uppfylits den 1 juli 1977 eller senare. 

Marieharnn den 16 november 1977. 

otte~aL~ 

Jan-Erik Lindfors )" ' 

ordförande. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Lindfors, ledamöterna Arvidsson, Berg 

och Dahlman samt ledamotssuppleanten Olof Jansson. 


