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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS BE

TÄNKANDE nr 8 I 1984-85 med anledning av 

1andskapsstyrelsens framställning till lands

tinget med förslag t111 

l) landskapslag angående ändring av land

skapslagen om sysselsättning och 

2) landskaps1ag angående ändring av 9 § 

landskapslagen om sysselsättningsfrämjande 

utbildning. 

Landstinget har den 21 december 1984 inbegärt utskottets yttrande över nämnda 

framställning. I ärendet har utskottet hört byråchef en Harry Sjölund, byråföreståndaren 

för folkpensionsanstaltens byrå i Mariehamn Ingegerd Bondestam, landskapsstyre1seleda

moten Christer Jansson och Jagberedningssekreteraren Michael Patrickson. 

Beträffande det i framställningen ingående första lagförslaget får utskottet anföra 

följande. 

I framställningen föreslås bl.a. att bestämmelserna om ändringssökande skulle ändras. 

Utskottet har inhämtat att !agen om ändringssökande i förvaltningsärenden (FFS 154/ 50) 

reglerar besvärsvägarna sålunda, att lägre förvaltningsmyndighets beslut i regel överkla

gas hos den högre förvaltningsmyndighet, under vilken den myndighet lyder, som fattat 

beslutet. Med beaktande av stadgandena i lagen om tillämpningen i 1.andskapet Åland av 

lagen om ändringssökande i förva!tningsärenden ( 18/79) utgör Iandskapsstyrelsen 

förstnämnda lag avsedd högre förvaltningsmyndighet i ärende som enligt självsty

relselagen för Åland hör till självstyrelsen och inte angår beskattning. Sålunda anförs 

besvär över arbetskraftskommissionens beslut enligt gä11ande bestämmelser hos land

skapsstyrelsen. 

Enligt 6 § lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden är besvärsgången den ovan 

angivna, såvitt annat inte stadgats i lag eller förordning. 

Utskottet har konstaterat att besvärsreglerna har ändrats riket genom lagen om 

utkomstskydd för arbetslösa (FFS 602/84). Enligt 39 § sagda arbets!öshetsnämnden 

rättsmede!slnstans i ärenden som avser utkomstskydd. Fortsatta besvär anföres 

enligt 42 § hos försäkringsdomstolen i vars utslag ändring inte får sökas. I framställ

ningen föreslås sålunda att man även i landskapet borde beakta i riket gällande 
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bestämmelser angående besvärsregJerna, eftersom lagstiftningsbehörigheten beträffande 

rättegångsväsendet tilJkommer riket. Således skulle ändring få sökas i beslut som 

arbetskraftskommissionen fattat med stöd av landskapslagen om sysselsättning, såvitt 

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

socialförsäkringskommission i Jagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

Utskottet, som funnit skäl omfatta förslaget, har även i övrigt beslutat omfatta det i 

framställningen ingående första lagförslaget med den ändring i ikraftträdelsestadgandet, 

som framgår av detaljmotiveringen. 

Beträffande det i framställningen ingående andra lagförslaget har utskottet föreslagit en 

ändring, vilket framgår av detaljmotiveringen • 

.Q.etal i!.!J~ti ver ing. 

Landskapslag angående ändring av 1andskapslagen om sysselsättning. 

Ikraftträdelsebestämmelsen. Utskottet föreslår att lagen skulle bringas att träda i kraft 

den 1 augusti 1985. Tidigare beviljad arbetslöshetsersättning skulle sålunda övergå till 

grunddagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (FFS 602/84) samma dag, 

dvs. den 1 augusti 1985. Därtill föreslår utskottet att ordet "arbetslöshetsförmån" ersätts 

med "arbetslöshetsersättning". 

LandskapsJag angående ändring av 9 § landskapslagen om sysselsättningsfrämjandE;_ 

utbildning. 

Utskottet har erfarit att med benämningen "utkomstskydd" här rätteligen avses "utbild

ningsstöd", varför utskottet föreslår en ändring i enlighet härmed. 

IkraftträdeJsebestämmelsen. Utskottet föreslår att lagändringen skulle träda kraft 

samtidigt som ovannämnda ändring, dvs. den 1 augusti 1985. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att landstinget måtte antaga de i landskaps

styrelsens framställning ingående lagförsla

gen i följande lydelse: 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om sysselsättning. 
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(Ingressen som i framställningen). 

8 §. 

(Som i framställningen). 

16 §. 

(Som i framställningen). 

23 §. 

(Som i framställningen). 

Denna lag träder i kraft den l augusti 198-5 och tillämpas på förmåner som hänför sig 

till tiden efter lagens ikraftträdande. Tidigare beviljad arbetslöshetsersättning övergår 

den 1 augusti 1985 till grunddagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

(602/84-). Vid beräkning av de tider som avses i 18 § l mom. samt i 19 och 26 §§beaktas 

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

arbetslöshetsersättning enligt tidigare gällande lag betalas till honom så länge arbetslös

heten fortgår utan avbrott grunddagpenning som efter förskottsinnehållning av skatt 

motsvarar 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 kap. så att dagpenning enligt 26 § betalas 

till var och en som erhåller arbetslöshetsersättning och vars rätt till ersättning 

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

vars dagliga arbetstid förkortats på ovan i 18 § nämnt sätt tidigast sex månader före 

denna lags ikraftträdande. 

Landskapslag 

angående ändring av 9 § landskapslagen om sysselsättningsfrämjande utbildning. 

(Ingressen som i framställningen). 

9 §. 

Andra understöd och förmåner än utbildningsstöd, som beviljats enligt 6 § utgör inte 

beskattningsbar inkomst vid kommunalbeskattningen. Utbildningsstöd samt andra förmå

ner och ersättningar som beviljats enligt 6 § får inte utmätas. 
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Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1985. 

Mariehamn den 7 mars 1985. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Barbro Sundback 

ordförande 

Dan Risberg 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Sundback, v.ordf. Mattsson, leda

möterna Lönn och Söderholm. 


