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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING
till Landstinget med förslag till
landskapslag angående ändring av
9a § landskapslagen om landskapspensioner.
I 9a § landskapslagen om landskapspensioner (15/74) stadgas om
förutsättningarna för att person som står i tjänste- eller arbetsförhållande eller annat därmed jämförligt tjänstgöringsförhållande
till landskapet skall erhålla arbetslöshetspension. För det första
bör arbetstagaren ha fyllt 60 år, för det andra bör han under de
52 senast förflutna veckorna ha erhållit i lagen om riksomfattande
arbetslöshetskassor (FFS 125/34) avsett dagunderstöd eller i landskapslagen om sysselsättning (24/72) avsedd arbetslöshetsersättning
för minst 200 dagar sammanlagt, samt för det tredje bör han medelst
av arbetskraftsmyndighet utfärdat intyg visa, att honom icke kunnat
anvisas sådant arbete, vilket han icke kan vägra att mottaga utan att
förlora sin rätt till ersättning enligt sysselsättningslagen.
Enligt 20 § 4 mom. lagen om riksomfattande arbetslöshetskassor (FFS
1102/76) kan åt medlem, som erhållit dagunderstöd under tre på
varandra följande kalenderår för sammanlagt 450 dagar utgivas dylikt
understöd ånyo först sedan han varit i arbete sex månader. En följd
av detta är att rätten till dagunderstöd upphört eller småningom
upphör för många arbetslösa. Efter det att rätten till dagunderstöd
upphört har medlem i arbetslöshetskassa möjlighet att söka i sysselsättningslagen avsedd arbetslöshetsersättning, vilken utbetalas utan
begränsningar om maximitid för hela den tid arbetslösheten varar. I
motsats till vad som är fallet beträffande dagunderstödet är rätten
till i sysselsättningslagen avsedd arbetslöshetsersättning underkastad
behovsprövning. Då placeringen av äldre långvarigt arbetslösa i arbete
speciellt under rådande ekonomisk lågkonjunktur har vis2t sig svårt,
anser landskapsstyrelsen det vara skäl att förbättra

pensionsskydd:et

för dessa arbetstagare. Fördenskull föreslås att tiden under vilken
dagunderstöds- och arbetslöshetsersättningsdagarna förvärvas förlängs
från 52 veckor till 60 veckor samt att även sådana över 60 år gamla
arbetstagare som icke omfattas av dagunderstödet på grund av maximistadgandet om 450 dagar skulle bli berättigade till arbetslöshetspension.
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- 2 Då det rått oklarhet om när den i lagen stadgade tiden om 52

veckor är uppfylld och huruvida arbetstagaren under denna tid erhållit dagunderstöd eller arbetslöshetsersättning för minst 200 dagar, föreslås även att stadganden härom preciseras.
Den nu föreslagna lagändringen överensstämmer med den reform som
genomförts i rikets lag om statens pensioner (FFS 498/77). Då de nya
städgarlderai

sa~da

lag trädde i kraft den 1 juli 1977 och ger större

förmåner än tidigare lag föreslås att även landskapslagens nya stadganden skall äga tillämpning från samma tidpunkt.
Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagan- I
de
L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av 9a

§

landskapslagen om landskapspensioner.

I enlighet med landstingets beslut ändras 9a

§

1 mom. landskaps-

lagen den 20 april 1967 om landskapspensioner (20/67) sådant sagda
lagrum lyder i landskapslagen den 28 mars 1974 (15/74), som följer:
9a §.
Förutsättningarna för erhållande av arbetslöshetspension är, att
förmånstagaren har en pensionstid av minst en månad, att han fyllt
60 år och att han företer av arbetskraftsmyndighet utfärdat intyg över
att honom endast kan anvisas arbete som han har rätt att vägra mottaga
utan att förlora sin rätt till i landskapslagen om sysselsättning
(24/72) avsedd arbetslöshetsersättning, samt att han,räknat från den
dag som infaller tidigast en månad före utfärdand8t av ovannämnda
intyg, under de 60 senast förflutna veckorna uppburit i lagen om riksomfattande arbetslöshetskassor (FFS 125/34) avset t dagunderstöd eller
i landskapslagen om sysselsättning avsedd arbetslöshetsersättning för
sammanlagt minst 200 dagar eller att han i enlighet med stadgandena
angående maximiunderstöd

i lagen om riksomfattande arbetslöshetskassor

icke längre äger rätt till dagunderstöd.

Denna lag tillämpas på arbetslöshetspension

såvitt förutsättningar-

na för erhållande av sådan uppfyllts den 1 juli 1977 eller senare.
Mariehamn, den 22 september 1977
L a n t

r å d

Lagberednings sekreterare

