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SOCIAL- OCH MILJÖUfSKOTI'ETS BETÄNKANDE 
Landskapslag om tillämpning i land~kapet Åland av lagen om arbetsmark

nadsstöd 

SAMMANFAITNING 

Landskapsstyrelsens förslag 

nr 4 

Fr nr 18 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagen om arbetsmarknadsstöd antas som blankettlag. Enligt 

lagen skall utkomsten tryggas genom arbetsmarknadsstöd för de arbetslösa vilka till följd av 

de ändringar som gjorts i systemet med grunddagpenning faller utanför systemet med utkomst

skydd för arbetslösa. 

Utskottets förslag 
Utskottet omfattar i princip landskapsstyreJsens förslag men föreslår vissa ändringar av 

framförallt teknisk natur. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Detaljmotfrering 

1 § Utskottet förslår en språklig ändring av paragrafrubriken samt en teknisk komplettering 

av paragrafens 1 mom. 

2 § Utskottet föreslår en språklig ändring av paragrafen så att inte endast bestämmelserna om 

försäkringsskydd i 9 § i rikslagen utan i stället, såsom också avsetts i framställningen, hela 

9 § skall lämnas ut.anför tillämpningen i landskapet. 

För konsekvensens skull föreslår utskottet vidare. att även rikslagens 4 §, vilken innehåller 

bestämmelser om statens och folkpensionsanstaltens ekonomiska mellanhavanden, skall ingå 

i uppräkningen av de bestämmelser som inte skall tillämpas i landskapet. 

3 § Ändringarna är av språklig natur. 

5 § Enligt framställningen skall de förvaltningsuppgifter som enligt rikslagen ankommer på 

statens myndigheter, i landskapet handhas av landskapsstyrelsen. Utskottet har med anledning 

av detta diskuterat möjligheten att genom överenskommelseförordning till Folkpensionsanstal

ten överföra handläggningen av ärenden rörande arbetsmarknadsstöd. Eftersom övriga 

arbetslöshetsstöd, som t.ex. grunddagpenningen, enligt gällande regler handläggs av 

arbetsförmedlingsbyrån har utskottet dock inte funnit det ändamålsenligt att i detta skede 
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överföra handläggningen till Folkpensionsanstalten. 

Utskottet föreslår i ett nytt 2 mom. att arbetspraktik i landskapet även skall kunna ordnas av 

ett kommunalförbund. I förtydligande syfte föreslås också ett uttryckligt stadgande enligt vilket 
arbetspraktik skall kimna ordnas av landskapsstyrelsen. 

7 § I syfte att tillförsäkra dem som deltar i arbetspraktik samma rätt till ersättning som 

arbetstagare har i händelse av olycksfall, föreslår utskottet att arbetsförmedlingen skall ordna 

försäkring enligt de grunder som lagen om olycksfallsförsäkring stadgar. 

9 § Utskottet föreslår att paragrafens 2 mom. utesluts och ersätts av en skrivning i 1 mom. 

enligt vilken lagen tillämpas från den 1 januari 1994. Utskottet avser ingen ändring i sak ut.an 

ändringen är av språklig natur. 

Vidare föreslår utskottet en ändring av paragrafens 2 mom. (i framställningen 3 mom.) så att 

lagens 4 § 2 punkt skall tillämpas i enlighet med landskapsstyrelsens avsikt, d.v.s. i det fall 

att rätten till arbetslöshetsdagpenning har upphört efter den 31 december 1993. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 17 januari 1994 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över nämnda 

framställning. 

Utskottet har i ärendet hört byråchefen lngegerd Bondestam, lagberedningssekreteraren Tomas 

Lundberg och byråchefen Harry Sjölund. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Isaksson, viceordföranden Nordman 

samt ledamöterna Englund, Holmberg och Häger. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda förelår utskottet 

att Lagtinget antar det i framställningen 

ingående lagförslaget med följande änd

nngar: 

LANDSKAPS LAG 
om tillämpning i landskapet Åland av lagen om al'betsmarknadsstöd 

(Ingressen lika som i framställningen). 
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1 § 

Tillämpning i landskapet av lagen 
om arbetsmarknadsstöd 

Lagen den 30 december 1993 om arbetsmarknadsstöd (FFS 1542/93) skall tillämpas i 
landskapet med de avvikelser som följer av denna lag. 

(2 mom. lika som i framställningen). 

2 § 

Bestämmelser i lagen om arbetsmarknadsstöd som inte skall tillämpas 
Bestämmelserna i 4 §,Finansiering, 9 §, FörsäkringsskyddftJrdeltagare i arbet!ipraktik 

och i 34 §, Arbetskraftspolitiskt utlåtande, i lagen om arbetsmarknadsstöd skall inte tillämpas 

i landskapet. 

3 § 

T i l l ä m p n i n g av hänvisningar i lagen om arbetsmarknadsstöd 
Hänvisas i lagen om arbetsmarknadsstöd till bestämmelser i rikslagstiftningen vilka äger 

motsvarighet i landskapslagstiftningen skall hänvisningarna (uteslutning) avse (uteslutning) 
bestämmelserna i landskapslagstiftningen (uteslutning). 

4 § 

(Lika som i framställningen). 

5 § 

Myndigheter 
(1 mom. lika som i framställningen). 

Arbetspraktik som avses i 7 § lagen om arbetsmarknadsstöd kan i landskapet även ordnas 
av landskapsstyrelsen och av ett kommunalförbund. 

6§ 

(Lika som i framställningen). 

7§ 

Försäkringsskydd ftJr deltagare i arbetspraktik 
Arbetsfönnedlingsbyrån skall ordna försäkring för olycksfall och yrkessjukdom enligt de 

grunder som lagen om olycksfallsftJrsäkring (FFS 608148) stadgar om olycksfall i arbete samt 

gruppansvarsförsäkring för dem som deltar i arbetspraktik. 

8 § 

(Lika som i framställningen). 
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9 § 
lkraftträdelse- och övergångsbestämmelser 

Denna lag träder i kraft den och tillämpas från och med den 1 januari 1994. 

(2 mom. uteslutes). 

Denna lags 4 § 2 punkt tillämpas i det fall att rätten till arbetslöshetsdagpenning har 

upphört efter den 31 december 1993. Har på en persons grunddagpenning tillämpats de 

behovsprövningsbestämmelser i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (FFS 602/84) som 

gällde den 31 december 1993 har han rätt till arbetsmarknadsstöd om han är i behov av 

ekonomiskt stöd. 

(4 mom. lika som i framställningen). 

Mariehamn den 27 januari 1994 

Ordförande Lennart Isaksson 

Sekreterare Susanne Eriksson 


