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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att utkomststödets grunddelar höjs med 1,4 %. Höjningen 

genomförs genom en ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av 

lagen om utkomststöd (66/98). 





Allmän motivering 1 

ALLMÄN MOTIVERING 

1. Nuläge 

Den som inte själv kan ordna sin försörjning och har behov av ekonomiskt stöd har 

rätt till utkomststöd. Rätten till utkomststöd är en av de grundläggande fri- och rättigheter 

som befolkningen tillerkänts i regeringsformen. Det ekonomiska ansvaret för utkomststö

det bärs av kommunerna och kommunerna sköter också utbetalningarna. 

Utkomststödyt regleras i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen 
. ' 

om utkomststöd (66/98). Genom lagen, som är en blankettlag, har lagen om utkomststöd 

(FFS 1412/97) gjorts tillämplig i landskapet. Vissa avvikelser från bestämmelserna i 
rikslagen gäller dock i landskapet. 

Utkomststödet består av en grunddel och en tilläggsdel. Grunddelen skall täcka bl.a. 

utgifter för kost och kläder, smärre hälso- och sjukvårdsutgifter, utgifter som hänför sig till 

den personliga hygienen och hygienen i hemmet, användning av lokaltrafik, prenumeration 

på dagstidning, televisionslicens, användning av telefon, hobby- och rekreationsverksar.n

het samt motsvarande utgifter som hänför sig till en persons och familjs dagliga uppehälle. 

Markbeloppen för utkomststödets grunddelar anges i 4 § 2 mom. blankettlagen och är 

2.021 mark per månad för ensamboende och ensamförsörjare, 1.718 mark per månad för 

andra personer som fyllt 17 år, 1.475 mark per månad för en person som fyllt 17 år och bor 

hos den ena eller båda föräldrarna, 1.415 mark per månad ilir barn i åldern 10-16 år och 

1.334 mark per månad för barn under tio år. Markbeloppen för grunddelarna är på samma 

nivå som i rikslageµ, dock inte grunddelen för barn under tio år. 

I 4 § 2 mom.'bianketti'~gen har landskapsstyrelsen givits rätt att genom landskapsföQ 

rordning . bestämma om "indexjustering av grunddelen". I landskapsförordningen om 

utkomststöd (67/98) har landskapsstyrelsen infört ett system för indexjustering vilket 

bygger på konsumentprisindex för de varor och tjänster som grunddelen skall täcka. 

2. Bedömning av nuläget 

Enligt bestämmelserna om justering av grnnddelen i l § landskapsförordningen om 

utkoln~istöd. m1·~låg det inte anledning att höja grunddelen i januari månad 1999' eftersom 

konsumentprisindex för de varor och tjänster som grunddelen skall täcka har sjunkit med 

1,9 %, räknat från den sist gjorda justeringen i januari månad 1995 och fram till december 

månad 1998. 
I riket justeras markbeloppen för utkomststödets grunddelar, enligt 2 § förordningen 

om utkomststöd (FFS 66/1998), vid samma tidpunkt och i samma proportion som beloppet 
av full,folkpe~~ion. Beloppet av full folkpension justerades räknat från början av år 1999 
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med en indexförhöjning om 1,3 %. Eftersom utkomststödets grunddelar skall justeras i 

samma utsträckning höjdes också grunddelarna från ingången av år 1999 med 1,3 %. 

Med hänsyn till de allmänt antagna högre levnadskostnaderna på Åland i jämförelse 

med riket finner landskapsstyrelsen det oskäligt att utkomststödets grunddelar skall vara 

lägre på Åland än i riket. 

3. Landsk.apsstyrelsens förslag 

Landskapsstyrelsen föreslår att utkomststödets grunddelar höjs med 1,4 %. I förhöj

ningen har beaktats indexförhöjningen i riket om 1,3 % och de allmänt antagna högre 

levnadskostnaderna på Åland jämfört med övriga landet. 

4. Årendets beredning 

Eftersom ärendet är brådskande har kommunerna inte hörts. · 

5. Förslagets verkningar 

5.1. Ekonomiska och administrativa konsekvenser 

Förslaget har inte någon ekonomisk verkan för landskapet. Förslaget är inte en sådan 

"förändring i omfattningen eller arten av landskapsandelsuppgifter" som skall beaktas vid 

justeringen av landskapsandelama till kommunerna för driftskostnaderna för socialvården 

enligt 5 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna (70/93). 

Om kommunernas bruttoutgifter för utkomststöd antas vara på en nivå som motsvarar 

nivån under den första halvan av år 1998 (2.257.000 mark) medför förslaget att kommu

nernas bruttoutgifter för utkomststöd ökar med cirka 60.000 mark på årsbasis. 

För mottagarna av utkomststöd medför förslaget att grunddelen höjs med 1,4 %. För 

ett hushåll bestående av en ensamstående med två barn under 10 år leder förslaget till att 

utkomststödet ökar med 66 mark per månad. 

Förslaget medför inte några administrativa konsekvenser av betydelse. 

5. 2. Konsekvenser för jämställdheten och miljön 

Förslaget har inte några konsekvenser för jämställdheten och inte heller några 

konsekvenser för miljön. 



Allmän motivering 3 

6. Ikraftträdande 

Landskapsstyrelsens avsikt är att lagen skall träda i kraft så fort som möjligt och 

föreslår att lagtinget lämnar lagens ikraftträdelsedatum öppet för landskapsstyrelsen 

avgörande. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag. 



4 Lagtext 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland 

av lagen om utkomststöd 

I enlighet med lågtingets beslut ändras 4 § 2 mom. landskapslagen den 11 juni 1998 

om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd (66/98) som följer: 

na, 

4§ 

Landskapsförordning 

Utkomststödets grunddel per månad är 

1) 2.049 mark för ensamboende och ensamförsörjare, 

2) 1.742 mark för andra personer som fyllt 17 år, 

3) 1.496 mark för en person som fyllt 17 år och som bor hos ena eller båda föräldrar-

4) 1.435 mark för barn i åldern 10 - 16 år och 

5) 1.353 mark för barn under 10 år. 

Denna lag träder i kraft den 1999. 

Mariehamn den 8 april 1999 

Lantråd Roger Jansson 

Föredragande ledamot Gun Carlson 



Bilaga 

LANDSKAPSLAG 

om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om 

utkomststöd 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 2 mom. landskapslagen den 11 juni 

1998 om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd (66/98) som följer: 

Gällande lydelse 

4§ 

Utkomststödets grunddel per må

nad är 

1) 2.021 mark för ensamboende och 

ensamförsörjare, 

2) 1.718 mark för andra personer 

som fyllt 17 år, 

3) 1.475 mark för en person som 

fyllt 1 7 år och som bor hos ena eller 

båda föräldrarna, 

4) 1.415 mark för barn i åldern 10 -

16 år och 

5) 1.334 mark för barn under 10 år. 

Föredragen lydelse 

4§ 
Landskapsförordning 

Utkomststödets grunddel per må

nad är 

1) 2.049 mark för ensamboende och 

ensamförsörjare, 

2) 1.742 mark för andra personer 

som fyllt 17 år, 

3) 1.496 mark för en person som 

fyllt 17 år och som bor hos ena eller 

båda föräldrarna, 

4) 1.435 mark för barn i åldern 10 -

16 år och 

5) 1.353 mark för barn under 10 år. 

Denna lag träder i kraft den 

1999. 




