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. -~.AG--· OÖH EF.'.0-NOMIUTSK.OTTETS betänkande 
m 3/1961 med anl~dning av Ålands l~dskaps~

styrels es framstäl lning till Åland.s - laJ4ds~ 
. . 

ting med förslag till landskapsiag om arbets-
•, . 

löshets ersättning (5/l-961). 

Sedan Lands·tinget över i ingres sen nämnda framställning- inl:;>egärt 

lag- och ekonomiutskottets utlåtande, har utsko~:tet behandlat fram

ställnipgen och får härmed vördsamt anföra föl j ande. 
utskottet har beträffande lagstif tningsbehörigheten även i detta fall 

hört lagut~kottet, som i likhet med land'Skapsstyrelsen är av enahanda 
uppfattning som beträffande lagstiftringsbehÖ;-igheten ~gåend<'3 den .. före

slagna lartdskapslagen om sysselsättning, viiket lagförslag f ör övrigt 

behandlats i utskottet framom den nu föreliggande framställni ngen, oak-
r· 

tat framställningarnas numrering kan~ke h1:1de motiverat en mo t satt be-

handlingsgång, men torde numreringen av.; förbiseende blivit m:l.s svisande. 

Lagförslagets allmänna motivering omfattar utskottet till alla delar 

och i lagtexten har endast i konformitet med den ändring, som utskottet 

föreslagit i framställningen om sysselsättningslagen narbetskraftskommis

sion" utbytts mot sysselsättnings nä.mf.id. 

I anledning härav föreslås l~gen l yd a: 

§§ 1 -7 som i framställningen 
~ . .\ 

8 §. 
Arbetslöshetsersättning bör skr'iftlfgen sökas hos sysselsättnings

nämnden i den kommun, i vars arbetslöshetsregister sökanden antecknats. 

9 §. 
Den, som är missnöjd med sysselsättningsnämndens beslut, må över

klaga detsamma hos ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna 

a:rfR~tena~ Besvärsskriften bör inom 14 dagar efter det besväranden fått 

del av :p~slutet tillställas nämnden, som, sedan densamma eller av 
. ' ~ .. • ' 

nämnden befullmäktigad person däröver avgivit utlåtande, genom förmed-

ling av arbetskraftsbyrån: omedelbart bör tillställa den ministeriet. 

I ministeriets be ~lut med anledning av besvär må ändring ej sökas. 

10 §. 
Befinnes det, att emottagare av arbetslöshetsersättning missbrukar 

honom beviljad arbetslöshetser sättning, må sysselsättni~snämnden på 

framställning av socialnämnden eller efter att hava hört denna bestämma, 

att erläggandet av ersättning skall upphöra eller ersättningen minskas 

eller att den skall erläggas åt någ.on av ersättningstagarens familje-
me dl emmar·. · 

§§ 11 - 14 jämte slutstadgandet som i framställningen . 
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Hänvis ande till vad ovan anförts föreslår lag- och ekonomiutskottet 

vördsamt 

att Landstinget mätte antaga l agförslaget 

i den lydelse landskapsstyrelsen föreslagit 

med beaktande av de ändringar lag- och ekono
miutskottet ovan anfört. 

Marieha.m.n den 10 mars 1961. 

På lag- och ?faom~ts~~ägnar: 

Ordförande ~~ordas. 
,, ,_ ~ ~ 

( ._~.-,r G c~kc; 

Sekreterare Curt Carlsson. 

Närvarahde: ordföranden Valt er Nordas, viceordföranden Viktor Arvids

son, ledamöterna Börje Johansson, Harry Lindfors och Bertel 
Söderlund. 


