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SAMJUANFATTNING 

Motionema 

I ltl Viveka Erikssons m.tl och ltl Anne-Helena Sjöbloms m.fl. hemställningsmotioner 

föreslås att lagtinget skall hemställa hos landskapsstyrelsen om att införa ett 

arbetsalterneringssystem i landskapet. 

Utskottets förslag 
Utskottet omfattar motionerna, dock så att arbetsalternering först borde införas på försök. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Arbetslösheten på Åland har fått sådana dimensioner att åtgärder som syftar till att 

förbättra sysselsättningen på alla nivåer bör eftersträvas. Utskottet ställer sig därför 

positivt till att förberedelser görs så att arbetsaltemeringssystemet så fort som möjligt 

införs i landskapet. 

Arbetsalternering innebär, enligt rikslagen om försök med arbetsalternering (FFS 

1663/95), att en heltidsanställd person kan ta tjänstledigt från sin tjänst, under 

förutsättning att en arbetslös anställs i stället. Den tjänstlediga personen lyfter under 

ledigheten 60 procent av arbetslöshetsdagpenningen (s.k. alterneringsersättning). 

Utskottet har erfarit att lagstiftningsbehörigheten på detta område är delad. Den delade 

behörigheten ställer upp vissa oklarheter som utskottet utgår från att landskapsstyrelsen 

reder ut, så att arbetsalterneringen kan komma igång. Utskottet har vidare erfarit att 

medel från landskapets budget kan användas för att täcka landskapets kostnader för 

utbetalning av alterneringsersättning. På de områden som hör till rikets behörighet utgår 

altemeringsersättningen enligt rikets system. 

Utskottet anser att det vore ändamålsenligt att i första hand införa ett 

arbetsaltemeringssystem på försök och sedan utvärdera konsekvenserna av detta. 

Konstateras kan att även rikets system med arbetsalternering är ett tidsbegränsat försök 

som upphör den 31 december 1997. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtinget har den 1 april 1996 inbegärt näringsutskottets yttrande över motionerna. 
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Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Erik Tudeer, Lf. 
lagberedningschefen Lars Karlsson och verksamhetsledaren Inga-Britt Fagerholm. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Tage Boman, vice ordföranden 

Ronald Boman samt ledamöterna Lisbeth Eriksson, Häger och Sjöstrand. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehanm den 23 april 1996 

Ordförande 

Sekreterare 

att Lagtinget måtte hemställa hos 

landskapsstyrelsen att på försök införa 

rätt till arbetsaltemering i landskapet 

Åland. 

Tage Boman 

Niclas Slotte 


