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Motionen
I ltm Liljehages m.fl. motion föreslås att lagtinget skall hemställa hos
landskapsstyrelsen om att åtgärder vidtas så att arbetslöshetsunderstödets grunddel
fortsättningsvis kan utbetalas till arbetslösa som deltar i det internationella freds- och
hjälparbetet.

Utskottets förs"lag
Utskottet föreslår att motionen förkastas eftersom det redan finns möjlighet för
arbetslösa att delta i internationellt hjälparbete med i princip bibehållen dagpenning.

U1'SK01TETS SYNPUNJ(TER
Utskottet konstaterar att ·landskapsstyrelsen sedan två år tillbaka har ett avtal med
Ålands fredsinstitut enligt vilket den som önskar delta i internationellt hjälparbete kan
teckna praktikantavtal med fredsinstitutet som i sin tur sänder ut den arbetslöse på ett
uppdrag ute i världen. Praktikperioden kan vara högst sex månader ..För en sådan
praktikperiod har landskapet i princip samma utgifter som om den arbetslöse varit
hemma. Landskapet bekostar resor och reseförsäkring men i gengäld utgår
dagpenningen till den arbetslöse med ett något lägre belopp under den tid hjälparbetet
varar.
Enligt landskapets sysselsättningsplan riktar sig den internationella praktiken framförallt
till ungdomar under 25 år. Utskottet konstaterar dock att även arbetslösa över 25 år
kan komma i fråga om efterfrågan bland ungdomarna är så liten att utrymme finns även
för andra.
Utskottet delar motionärernas uppfattning att arbetslösas deltagande i internationellt
hjälparbete är till nytta för såväl den arbetlöse som för de hjälpbehövande men utskottet
föreslår att motionen förkastas eftersom de efterlysta åtgärderna redan är vidtagna.

'. ' :.. 2 ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtfoget har den 29 mars 1993 inbegärt social- och miljötlskottets yttrande över
motionen.
Utskottet har i ärendet hört byråchefen Harry Sjölund.

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Ka·1-Göran Eriksson, vice
ordföranden Gi.mnevi Nordman samt ledamöterna Beijar, Engimd och Holmberg.
UTSKOITETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att he;ställningsmotion
144/1992)3 skall förkastas.

Mariehamn den 18 januari 1995
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