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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till 

1) landskapslag angående ändring av landskapsla

gen om sysselsättning och 

2) landskapslag angående ändring av 9 § land

skapslagen om sysselsättningsfrämjande utbild

ning. 

Enligt 16 § landskapslagen om sysselsättning (24/72) kan arbetslös, som inte kunnat 

beredas arbete eller utbildning, beviljas arbetslöshetsersättning enligt i riket för 

motsvarande ersättning gällande grunder. Av 19 § samma lag följer att den som erhåller 

ersättning från arbetslöshetskassa inte kan komma i åtnjutande av arbetslöshetsersätt

ning. För arbetslöshetskassorna gäller rikets lag om arbetslöshetskassor (FFS 125/34). 

Lagstiftningen beträffande arbetslöshetsersättningen och arbetslöshetsförsäkringen 

har under åren inte koordinerats i tillräckligt hög grad. Detta har lett till att 

förutsättningarna för att få del av utkomstskyddet varit olika. I riket har lagstiftaren 

genom lagen om utkornstskydd för arbetslösa (FFS 602/84 ), vilken träder i kraft den l 

januari 1985, förenhetligat systemet så långt det ansetts möjligt. Det är enligt 

landskapsstyrelsens mening önskvärt att reglerna om utkornstskydd även i landskapet 

förenhetligas. Då landskapet saknar lagstif tningsbehörighet beträffande arbetslöshets

försäkring, vilket följer av 11 § 2 morn. 8 punkten Självstyrelselagen för Åland (5/52), 

föreslås att landskapet beträffande arbetslöshetsersättningen tillämpar de för ersätt

ningen gällande grunderna i rikets lag om utkomstskydd för arbetslösa. Följande 

ändringar föreslås därför i landskapslagen om sysselsättning och i landskaps!agen om 

sysselsä ttningsfräm jande utbildning. 

I ett nytt 2 mom. av 8 § landskapslagen om sysselsättning föreslås intaget ett krav 

på att den arbetssökande, utöver nu gällande regler, skall stå till arbetsmarknadens 

förfogande. Detta definieras i andra meningen av 2 mom. Genom ändringen fastslås en 

primär arbetskraftspolitisk förutsättning för erhållande av arbetslöshetsersättning. 

Vidare nås enhetlighet med reglerna om arbetslöshetsförsäkring. För att uppnå överens

stämmelse med reglerna om arbetslöshetsförsäkring föreslås minimiåldern för att 

erhålla stödet höjt ti!l 17 år, i 16 §. 

Sedan 1970-talet är det inom norden endast i landskapet och riket som arbetslös

hetsersättning och -försäkring varit befriade från inkomstskatt. I ett system med 

ökande skatter och vikande penningvärde ledde detta under 1970-talet till att vissa 

kortvariga ersättningar steg till högre belopp än den förlorade arbetsförtjänsten. 

Förmånerna har därför inte kunnat höjas så. att ersättningarna för personer med 
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medelstora inkomster och för långtidsarbetslösa skulle ha bibehållits på den nivå som 

inkomsterna låg på i början av 1970-talet. Genom den föreslagna reformen av arbetslös

hetsersättningen skulle ersättningen göras skattepliktig och samtidigt höjas. I riket har 

lagen om skatt på inkomst och förmögenhet ändrats (FFS 601.J./84) så att arbetslöshetser

sättningarna blivit skattepliktiga. Denna ändring gäller i landskapet genom 1 § 5 mom. 

landskapslagen om kommunalskatt på inkomst (45/76). Eftersom enligt kommunalskatte

lagen även sådant utbildningsstöd som avses i landskapslagen om sysselsättningsfräm

jande utbildning (28/77) blir skattepliktigt är det nödvändigt att ändra 9 § sistnämnda 

lag sä att ersättningen blir beskattningsbar. Ersättningen skulle, genom de föreslagna 

ändringarna, få samma ställning i beskattningshänseende som den förvärvsinkomst den 

ersätter. Nettoersättningen skulle även bli oberoende av ersättningstiden och av andra 

inkomster. Ersättningen skulle enligt förslaget höjas till 70 mark per dag. För den som 

försörjer barn under 18 år utbetalas därutöver barnförhöjning, som för ett barn skulle 

vara 15 mark per dag, för två barn 22 mark per dag och för tre eller flera barn 28 mark 

per dag. 

Genom lagen om utkomstskydd för arbetslösa har besvärsreglerna ändrats. Enligt 19 

§ i lagen är arbetslöshetsnämnd första besvärsinstans. Försäkringsdomstolen är, enligt 

ti2 §, högsta instans. Eftersom lagstiftningsbehörigheten beträffande rättegångsväsen

det tillko111mer riket måste ifrågavarande bestämmelser beaktas. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om sysselsättning. 

I enlighet med landstingets beslut 

upphävs 17, 18 och 19 §§ landskapslagen den 19 april 1972 om sysselsättning (29/72), 

ändras 16 och 23 §§, av dessa lagrum 23 § sådan den lyder i landskapslagen den 25 

juli 1983 (32/83) samt 

fogas till 8 § ett nytt 2 mom som följer: 

8 §. 

Person som avses i l mom. skall stå till arbetsmarknadens förfogande. En person 

anses inte stå till arbetsmarknadens förfogande om han själv hänvisar till sådana 

begränsningar som utgör hinder för mottagande av erbjudet arbete på villkor som 



allmänt tillämpas på arbetsmarknaden, ellt>r för deltagande i erbjuden utbildning som är 

lämplig för honom. 

16 §. 

Arbetslöshetsersättning kan beviljas person som avses i 2; § och som till följd av att 

han inte kunnat beredas arbete eller utbildning är i behov av ekonomiskt stöd. 

Ersättning beviljas enbart personer som fyllt 17 år. 

Arbetslöshetsersättning beviljas ur landskapets medel i enlighet med de grunder 

som gäller för erläggande av grunddagpenning i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

(FFS 602/84). 

23 §. 

I beslut som arbetskraftskommissionen fattat med stöd av denna lag får, såvitt 

gäller lagligheten av beslutet, ändring sökas i den ordning som gäller för besvär över 

socialförsäkringskommission i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (FFS 602/84). 

Denna lag träder i kraft den och tillämpas på förmåner som hänför sig till 

tiden efter lagens ikraftträdande. TidiGare beviljad arbetslöshetsersättning övergår den 

till grunddagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84 ). 

Vid beräkning av de tider som avses i l8 § l mom. samt i 19 och 26 §§ beaktas även 

tiden före denna lags ikraftträdande. Får någon då denna lag träder i kraft arbetslös

hetsersättning enligt tidigare gällande lag, betalas till honom så länge arbetslösheten 

fortgår utan avbrott grunddagpenning som efter förskottsinnehållning av skatt motsva

rar minst beloppet av arbetslöshetsersättningen. 

Då lagen träder i kraft tillämpas på permitterade samt på personer som är 

anställda i deltidsarbete eller bisyssla bestämmelserna i 5 kL1p. så att dagpenning enligt 

26 § betalas till var och en som åtnjuter arbetslöshetsförmån och vars rätt till förmån 

uppkommit enligt tidigare lag före denna lags ikraftträdande. Detsamma gäller även 

den vars dagliga arbetstid förkortats på ovan i 18 § närnnt sätt tidigast sex månader 

före denna lags ikraftträdande. 

Landskapslag 

angående ändring av 9 § landskapslagen om sysselsättningsfrämjande utbildning. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 9 § landskapslagen den 14- april 1977 om 
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sysselsättningsfrämjande utbildning (28/77) som följer: 

') §. 

Andra understöd och förmåner än utkomstskycld sorn beviljats enligt 6 § utgör inte 

beskattningsbar inkomst vid kommunalbeskattningen. Utbildningsstöd samt andra för

måner och ersättningar som beviljats enligt 6 § för inte utmätas. 

Denna lag träder i kraft den 

Marieharnn den 11 december 1981+. 

Lantråd Folke Woivalin 

Lagberedningssekreterare Michael P atrickson. 


