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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

tiH Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om syssel

sättning. 

Med stöd av 1andskapslagen om sysselsättning (24/72) kan arbetslöshetsersättning 

beviljas ur landskapets medel. Ärende rörande arbetslöshetsersättning handläggs av 

arbetskraftskommissionen. Enligt !agens 16 § skall ersättningen beviljas 1 enlighet med 

de grunder som gäl.ler för erläggande av grunddagpenning i Jagen om utkomstskydd för 

arbetslösa (FFS 602/84). Som vH!kor för att erhålla grunddagpenning uppställs där bland 

annat att sökanden inte uppbär så kaHad dagpenning avvägd enligt förtjänsten. 

Bestämmelser om dagpenning avvägd enligt förtjänsten faller under rikets 1agstiftnings

behörighet. Dagpenning beviljas av arbetslöshetskassa. 

Enligt 26a § landskapslagen om sysselsättning kan arbetslöshetsersättning som 

erlagts utan grund återkrävas i den ordning lagen om forum i vissa förvaltningstvistemål 

(FFS 446/54) föreskriver. Bestämmelsen aktuaHseras t.ex. då någon först erhåHer 

arbetslöshetsersättning och därefter beviljas dagpenning avvägd enligt förtjänsten för 

samma tid. Enligt landskapsstyrelsens mening har systemet med återkrav av fordran 

sådana negativa konsekvenser att så långt möjHgt bör undvikas. Landskapsstyrelsen 

föreslår därför att det till !andskapslagen om sysselsättning fogas en bestämmelse 

enligt vilken arbetslöshetskassa i ovan nämnt faH på begäran, från den dagpenning som 

beviljats retroaktivt, skuHe avdra ett bel.opp motsvarande vad som arbetskrafts

kommlssionen betalat utan grund och tillställa beloppet kommissionen. Likaså skulle 

arbetskraftskommissionen på begäran, från den arbetslöshetsersättning som beviljats 

retroaktivt, avdra och tillställa arbetslöshetskassa det belopp som beviljats för samma 

tid som kassan utbetalat dagpenning utan grund. Förslaget innebär att arbetslöshets

kassorna åläggs att i dessa ärenden bistå och samarbeta med arbetskraftskommissionen. 

Liknande lagstiftningsåtgärder i riket (1986 rd. - RP nr 172). Under 

förutsättning att riksdagen antar bör det anses vara möjligt att inta den nu 

"""''v"""''"''~'"' med stöd av 14 § 4! mom. sjä!vstyrelselagen för föres.lagna bestämmelsen i 

Aland. 

Med hänvisning tHl det anförda Landstinget till antagande 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om sysselsättning 

I enlighet med landstingets beslut till 26b § landskapslagen den 19 april 1972 
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om sysselsättning (24/72), 

nytt 3 mom. som 

den lyder i landskapslagen den 25 juli 1983 (32/83), ett 

26b § 

Erhåller någon dagpenning avvägd enligt förtjänsten retroaktivt för samma tid som 

arbetslöshetsersättning betalts till honom, är arbetslöshetskassa skyldig att på begäran 

från dagpenningen avdra ett belopp motsvarande vad som för nämnda tid utbetalats 

utan grund och tillstäl!a det arbetskraftskommissionen. Likaså är arbetskrafts

kommissionen skyldig att begäran, arbetslöshetsersättning som beviljats retro

aktivt, avdra och tHlstäUa arbets!öshetskassa det belopp som beviljats för samma tid 

som kassan utbetalat dagpennlng utan grund. 

Denna lag träder i kraft den 1 aprll 198 7. 

Mariehamn den 4- december 1986 

Landskapsstyrelseledamot May Flodin 

Lagberedningssekreterare Michael Patrickson 


