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FÖRSLAG
Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd. Förslaget medför att de bestämmelser som reglerar
grunderna för utkomststödet, och som i dag finns i förordning, överförs till lagnivå.
Landskapsstyrelsens förslag medför att bestämmelser som i huvudsak motsvarar de i
dag i landskapet gällande bestämmelserna om utkomststöd antas.
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ALLMAN MOTIVERING
1. Gtillande bestämmelser
Med stöd av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar
om socialvård (101/95), nedan blankettlagen, tillämpas bland annat socialvårdslagen (FFS
710/82) i landskapet. Enligt 13 § 1 mom. 2 punkten socialvårdslagen skall kommunen, på
det Sätt och i den omfattning som särskilt föreskrivs, sörja för att utkomststöd ges personer
som vistas i kommunen. Enligt 30 § socialvårdslagen är den som är i behov av stöd, och
som inte kan fä sin utkomst genom förvärvsarbete eller verksamhet som företagare, genom
andra inkomster eller tillgångar eller genom omvårdnad från sådan persons sida som är
försörjningspliktig gentemot honom eller på annat sätt, berättigad till utkomststöd. I 31 38 §§ socialvårdslagen finns bestämmelser om möjlighet att bevilja förebyggande
utkomststöd samt om grunderna för återindrivning av utkomststöd.
Ändringar i socialvårdslagen gäller i landskapet från det att de träder i kraft i riket.
Med stöd av blankettlagen har landskapsstyrelsen, genom landskapsförordning om
tillämpning i lanskapet Åland av riksförfattningar om socialvård (103/95), beslutat att
socialvårsförordningen (FFS 607/83) och statsrådets beslut om de allmänna grunderna för
utkomststöd (FFS 988/93), med vissa avvikelser, skall tillämpas i landskapet. En avvikelse
från bestämmelserna i statsrådets beslut är att utkomststödets grunddel i landskapet inte
kopplas till folkpensionssystemet utan grunddelens belopp anges direkt i landskapsförordningen. Avsikten är att beloppet skall justeras på basis av konsumentprisindex i landskapet. Därigenom följs prisutvecklingen i landskapet och ett belopp erhålls som täcker de
utgifter som är avsedda att täckas med grunddelen. En annan avvikelse är att det i landskapet inte är möjligt att sänka grunddelen för en person som utan motiverat skäl har vägrat
att ta emot ett arbete som erbjudits honom individuellt eller som har vägrat att delta i en
arbetskraftspolitisk åtgärd.
Ändringar i socialvårdsförordningen och i statsrådets beslut om de allmänna grunderna för utkomsstöd gäller i landskapet från det att de träder i kraft i riket.

2. Regeringens proposition med förslag till lag om utkomststöd
I regeringens proposition RP 2 l 7/1997 rd med förslag till lag om utkomststöd föreslås
en revidering av lagstiftningen om utkomststöd på så sätt att grunderna för utkomststödet
flyttas från socialvårdslagen, socialvårdsförordningen och statsrådets beslut om de
allmänna grunderna för utkomststöd till en ny lag om utkomststöd. Avsikten är att den nya
lagen skall träda i kraft den 1 mars 1998.
Någon väsentlig förändring i fråga om utkomststödets mål och uppgifter, rätten att få
utkomststöd och förfarandet när utkomsstöd beviljas samt stödets struktur är inte avsedd,
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utan förslagets bestämmelser om utkomststöd överensstämmer i huvudsak med de nu
gällande bestämmelserna om utkomststöd.
Propositionens första kapitel innehåller allmänna bestämmelser om utkomststödet,
bland annat anges syftet med utkomststödet och det förebyggande utkomststödet, vem som
har rätt till utkomststöd och vad som i förslaget avses med familj.
I andra kapitlet regleras utkomststödets struktur och storlek. Enligt 6 § skall utkomststödets belopp utgöra skillnaden mellan de utgifter och de disponibla inkomster och
tillgångar som fastställs enligt förslaget. I de därpå följande paragraferna anges vilka
utgifter, inkomster och tillgångar som skall beaktas vid fastställandet av utkomststödet.
Till skillnad från i dag föreslås det att den andel av inkomsterna som motsvarar utgifterna
för arbetsresor och andra av arbetet föranledda utgifter inte skall beaktas vid fastställandet
av utkomststödet.
Utkomststödet utgörs av en grunddel och en tilläggsdel. Grunddelens belopp, som
skall täcka utgifter för bl.a. mat och kläder samt mindre hälso- och sjukvårdsutgifter, skall
fastställas i en förordning; I fråga om grunddelens belopp föreslås i förordning om
utkomststöd att 17-åringar skall behandlas lika som barn mellan 10 - 16år. Det föreslås
vidare att grunddelen skall sänkas för barn under 10 år och för minderåriga barn i flerbarnsfamiljer.
Utgifter för boendet skall täckas med tilläggsdelen. Dock skall en mindre andel av
boendekostnaderna enligt förslaget ingå i grunddelen. Närmare bestämmelser om de
boendeutgifter och andra utgifter som. skall täckas med till äggsdelen skall meddelas i
förordning.
Om behovet av utkomststöd föranleds av att personen i fråga utan motiverat skäl har
vägrat att ta emot ett arbete som erbjudits honom individuellt eller att delta i en arbetskraftspolitisk åtgärd eller om han genom sin försummelse har föranlett att en arbetskraftspolitisk åtgärd inte har kunnat erbjudas honom föreslås i 10 § att grunddelen skall
kunna sänkas med upp till 20 % om sänkningen inte bör anses oskälig. Det föreslås också
att grunddelen skall kunna sänkas med upp till 40 % om personen i fråga upprepade gånger
har vägrat att ta emot ett sådant arbete eller att delta i en sådan åtgärd.
Förslagets tredje kapitel innehåller bestämmelser om förfarandet vid sökande,
beviljande och utbetalning av utkomststöd. Bl.a. anges det i 17 §att den som ansöker om
utkomststöd, en familjemedlem och den gentemot honom förs9rjningspliktige samt vid
behov deras vårdnadshavare eller förmyndare skall lämna alla tillgängliga nödvändiga
uppgifter som inverkar på utkomststödet till det organ som beviljar stödet. Stödmottagaren
skall också efter att stödet beviljats informera organet om ändrade förhållanden.
Bestämmelserna om återkrav av utkomststöd finns i fjärde kapitlet. Till skillnad från
vad som gäller i dag föreslås att uppsåtlig försummad anmälningsskyldighet skall jämställas med lämnande av vilseledande uppgifter samt att kommunerna skall få fem år på sig att
lämna in ansökan om återkrav av utkomststöd om grunden för återkrav är att vilseledande
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uppgifter har lämnats eller att arunälningsskyldigheten har försummats. I dag är denna tid
tre år.
Femte och sista kapitlet innehåller bestämmelser om sökande av ändring, om myndigheternas rätt att få uppgifter av andra myndigheter samt om myndighetsutövarnas
tystnadsplikt.

3. Propositionens betydelse för landskapet
Upphävs rikets bestämn1elser om utkomststöd i socialvårdslagen, i socialvårdsförordningen och i statsrådets beslut om de allmänna grunderna för utkomststöd, upphävs även
landskapets bestän1melser om utkomststöd.
Avsaknad av rättsregler om utkomstskyddets innehåll och omfattning skulle vara
otillfredsställande på flera sätt. Dels förutsätts det i socialvårdslagens 13 § 1 mom. att
utkomstskyddets innehåll och omfattning regleras särskilt, dels skulle avsaknaden av
sådana rättsregler innebära en försämring av den enskildes rättsskydd eftersom den som är
i behov av ekonomiskt stöd inte lika lätt som i dag skulle få reda på vilket belopp han har
rätt till för att klara sitt uppehälle.
Grunderna för utkomststödet bör också vara reglerade för att en enhetlig behandling
av ärenden om utkomststöd i kommunerna skall bibehållas samt för att underlätta avgörandet av överklagade ärenden i besvärsinstansen.

4. Landskapsstyrelsens förslag
4.1 Blankett/ag
Den tid som är kvar innan de i dag gällande bestämmelserna om utkomststöd upphävs
är inte tillräcklig för att en omfattande och grw1dläggande ändring av utkomststödssyste-

met skall kunna genomföras. Landskapsstyrelsen anser därför att bestämmelser som
motsvarar de i dag i landskapet gällande bestämmelserna bör antas. Eftersom bestämmelserna i regeringens förslag till lag om utkomststöd i huvudsak motsvarar i landskapet
gällande bestämmelser föreslår landskapsstyrelsen att lagen om utkomststöd, med vissa
undantag som är nödvändiga för att anpassa den till gällande bestämmelser i landskapet,
antas såsom blankettlag.
4. 2 Föreslagna undantag
Eftersom landskapsstyrelsen anser att bestämmelser som i huvudsak motsvarar de
bestän1melser som tillämpas i landskapet i dag skall antas, föreslår landskapsstyrelsen att
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7 § 2 mom. sista meningen och 10 § i förslaget till lag om utkomststöd inte skall tillämpas
i landskapet. Några bestämmmelser som motsvarar dessa bestämmelser tillämpas inte i
landskapet i dag.
I förslagets 7 § 2 mom. sista meningen anges att det i grunddelen skall ingå en sådan
andel av beloppet av boendeutgifterna som fastställs genom förordning. I förslag till
förordning har denna andel bestämts till sju procent av det skäliga beloppet av boendeutgifterna enligt 6 § lagen om bostadsbidrag (FFS 408/1975). Boendekostnaderna hör i dag
till de utgifter som täcks med tilläggsdelen. Den föreslagna bestämmelsen innebär således
att grunddelen urholkas eftersom det belopp som i dag skall täcka utgifter för mat, kläder
och annat som krävs för det dagliga uppehället, även skall täcka en viss del av boendekostnaden.
I förslagets l 0 § föreskrivs att grunddelens belopp kan sänkas med upp till 20 procent
om den som är berättigad till utkomststöd utan motiverat skäl har vägrat att ta emot ett
arbete som erbjudits honom individuellt eller att delta i en arbetskraftspolitisk åtgärd eller
om han genom sin försummelse har föranlett att en arbetskraftspolitisk åtgärd inte har
kunnat erbjudas honom och sänkningen inte bör anses oskälig. Det föreskrivs också att
grunddelens belopp skall kunna sänkas med upp till 40 procent om en person upprepade
gånger utan motiverat skäl har vägrat att ta emot ett sådant arbete eller att delta i en sådan
arbetskraftspolitisk åtgärd som skulle innebära att han förmår skaffa sig den trygghet som
behövs för ett människovärdigt liv, eller om han genom sin försummelse har föranlett att
sådant arbete eller en sådan arbetskraftspolitisk åtgärd inte har kunnat erbjudas honom och
sänkningen inte bör anses oskälig.
En sänkning av grunddelen, vilken är uträknad att svara mot olika persongruppers
minimikonsumtionsnivå, skulle medföra att utkomststödets syfte att trygga en persons och
familjs nödvändiga utkomst inte uppfylls. Den som är i behov av utkomststöd får då inte
det ekonomiska stöd som krävs för att klara utgifterna för grundläggande behov som bland
annat mat och kläder.
Propositionens 10 § ger också utrymme för en godtycklig tolkning eftersom varje
kommun själv, utan närmare riktlinjer, kan avgöra när det skall anses motiverat att vägra
ta emot ett erbjudet arbete, samt, om det inte anses motiverat, med hur många procent, t.ex.
fem, tio eller femton, som grunddelen skall sänkas.
I paragrafen anges också att grunddelen endast får sänkas om det inte bör anses
oskäligt. Som angivits ovan är grunddelen uträknad så att den svarar mot olika persongruppers minimikonsumtionsnivå, varför varje sänkning torde vara att anse som oskälig.
Propositionens 7 § 3 mom. och 9 § innehåller ett bemyndigande att i förordning
meddela närmare bestämmelser om bland annat grunddelen och tilläggsdelen. Landskapsstyrelsen föreslår att inte heller dessa bestämmelser skall tillämpas i landskapet. Det
föreslås istället att landskapsstyrelsen skall bemyndigas att i landskapsförordning meddela
närmare bestämmelser om de utgifter som skall täckas med tilläggsdelen, om grunddelens
storlek och om hur sökandens familjeförhållanden, familjens åldersstruktur och boendeför-
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hållanden skall beaktas då grunddelens storlek fastställs. I enlighet med vad som angivits
ovan under punkten 3 .1 är det landskapsstyrelsens avsikt att de i förordningen intagna
bestämmelserna skall överensstämma med de bestämmelser som i dag gäller i landskapet.

5. Ärendets beredning
Förslaget har utarbetats som tjänstemannaberedning. Grunden för landskapsstyrelsens
förslag är att man vill kvarstå vid nuvarande principer om utkomststöd. Eftersom förslaget
endast medför några mindre ändringar i sak och eftersom ärendet är brådskande har
landskapsstyrelseh inte sänt förslaget på remiss till kommunerna.

6. Förslagets verkningar
6.1. Ekonomiska verkningar
Förslaget leder inte till några ekonomiska verkningar för landskapet. Förslaget är inte
en sådan "förändring i omfattningen eller arten av landskapsandelsuppgiftema" som skall
beaktas vid justeringen av landskapsandelarna till kommunerna för driftskostnaderna för
socialvården enligt 5 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna (70/93).
Inte heller leder förslaget till några ekonomiska verkningar av betydelse för kommunerna eftersom det i huvudsak överensstämmer med gällande bestämmelser.
Eftersom det inte föreslås någon ändring av grunddelens belopp kommer förslaget inte
att medföra några ekonomiska verkningar för utkomststödsmottagarna.
6. 2. Organisatoriska verkningar
Förslaget leder inte till några organisatoriska verkningar av betydelse.
6. 3. Mi(jömässiga konsekvenser
Förslaget har inte några konsekvenser för miljön.
6. 4. Jämställdhetsmässiga konsekvenser
Förslaget har inte några konsekvenser för jämställdheten.
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7. Ikraftträdande
Landskapsstyrelsens avsikt är att lagen skall träda i kraft den 1 mars 1998.
Träder lagen inte i kraft den 1 mars 1998, då de nu gällande bestämmelserna om
utkomststöd i socialvårdslagen, i socialvårdsförordningen och i statsrådets beslut om de
allmänna grunderna för utkomststöd upphävs, kommer det under en tid att saknas detaljerade bestämmelser om utkomststödet i landskapet. Landskapsstyrelsen föreslår därför att
det intas en övergångsbestämmelse som klargör såväl utkomststödsmottagamas som
kommunernas rättigheter. Enligt den föreslagna övergångsbestämmelsen får utkomsstödsmottagarna rätt att i efterskott erhålla utkomststöd i.enlighet med blankettlagens bestämmelser. Samtidigt får kommunerna rätt att kvitta utkomststöd som beviljats på basis av en
ansökan som inkommit den 1 mars 1998 eller senare, men innan den nya lagen träder i
kraft, mot utkomststöd som skall beviljas enligt den nya lagen.

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag.
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LANDSKAPSLAG
om tillämpning i landskapet Åland av lag om utkomststöd

I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

1§
Inledande bestämmelse

Lag den om utkomststöd (FFS
tillämpas i landskapet Åland.

I

) skall, med i denna lag angivna avvikelser,

Ändring av lagen om utkomststöd skall gälla i landskapet från det att den träder i kraft
i riket om inte annat följer av denna lag.
2§
Avvikelser från tillämpning av bestämmelser i lagen om utkomststöd
I landskapet gäller följande avvikelser från bestämmelserna i lagen om utkomststöd:
1) 7 § 2 mom. sista meningen, 7 § 3 mom., 9 och 10 §§ skall inte tillämpas i landskapet samt
2) hänvisningen i 5 §till lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) skall i landskapet avse landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården (71/93).

3§
Tillämpning av hänvisningar i lagen om utkomststöd
Hänvisas i lagen om utkomststöd till bestämmelser i rikslagstiftningen vilka äger
motsvarighet i landskapslagstiftningen skall hänvisningarna avse bestämmelserna i
landskapslagstiftningen.

4§
LandskapJiförordning
Utkomststöd som avses i denna lag består av en grunddel och en tilläggsdel.
Landskapsstyrelsen fastställer grunddelens storlek genom landskapsförordning, varvid
de utgifter som avses i 7 § 2 mom. 1 meningen skall beaktas. Genom landskapsförordning
fastställs även, med beaktande av tryggandet av en persons och familjs nödvändiga
utkomst, hur tilläggsdelen skall beräknas.
Genom förordning kan landskapsstyrelsen också meddela bestämmelser om hur
sökandens familjeförhållanden, familjens åldersstruktur och boendeförhållanden skall
beaktas då grunddelens storlek fastställs.
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Denna lag träder i kraft den
Träder lagen i kraft efter den 1 mars 1998 skall den tillämpas retroaktivt på de
ansökningar om utkom.ststöd som inkommit den 1 mars 1998 eller senare.
Utkomststöd som en kommun har beviljat på basis av en ansökan om utkomststöd
som inkommit den 1 mars eller senare men före denna lags ikraftträdande, har kommunen
rätt att kvitta mot utkomststöd som skall beviljas enligt denna lag.

Mariehamn den 11 december 1997.

Lantråd

Roger Jansson

Föredragande ledamot

Gun Carlson
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].

!_,ag
om utkomslstiid
I enlighet med riksdagens bcslu1 fiircskri\'s:
kap.
A 11 miinna hcst.iimmelse 1·

Syfict med utkomststiidl'T

Utkornststödet ;ir ell ekonomiskt stöd inom
socialv;'irden som beviljas i sista hand och
syftet med det iir att trygga en persons och
familjs oundgängliga utkomst och foimja
möjligheterna all klara sig på egen hand.
Syftet med förebyggande utkomststöd iir
att främja en persons och familjs sociala
trygghet och funktionsförmåga.

hushiill boende for;ildrar. c11 fiir:ildcrs rni11deriiriga barn och adoptivbarn. iikta makar
samt en man och en kvinna som lever 1 iiktenskapsliknandc förhiillandcn.
1)[1 utkomststöd beviljas betraktas alla familjemedlemmar som mottagare av utkomststödct riiknat friin den dag stödet utbetalas.
Utkomstödet anses fördelat mellan mottagarna i lika stora delar till var och en, om inte
omstiindighcterna visar annat.

\I <'rkstiilligh<'f

I en kommun sköts uppgifterna enligt denna Jag av ell siidant av kommunen utsell
kolle~ialt organ (organ) som avses i (1 ~ socialvardslagcn (710/1982).

Räl/ till utkomststiid
Rätt till utkomststöd har var och en som iir
i behov av stöd och inte kan få sin utkomst
genom förviirvsarbete, verksamhet som företagare, med hjälp av andra förmåner som
tryggar utkomsten, genom andra inkomster
el ler tillg~ngar, genom omvårdnad från en
sådan persi:ms sida so1n är försö1jningspliktig
gentemot h'onom eller på något annat sätt.
Var och .en är skyldig' :au enligt bästa förmåga dq1 försbr&. om sig' själv _och sitt eget
uppehälle samt ·1 den omfattnmg som bestäms i äktenskapslagen (234/1929), lagen
om underhåll för barn (704/1975) och i annan lag om sin makes samt sina minderåriga
barns och adoptivbarns uppehälle.

-s ss
Statsandl'I

P;1 s;ldan verksamhet som kommunen ordnar med stöd av denna lag tillämpas lagen
om planering av och statsandel för socialoch hälsovården (733/1992), om inte något
annat bestäms genom lag.
2 kap.

lJtkomslstiidcts stmktur och storlek

Fa.1·1.1·1iillmui<' m' 11tko111s1.1·1iid

Fam il)
I denna lag avses med familj i gemensamt

Utkomststödets belopp är skillnaden mellan de utgifter och de disponibla inkomster
och tillgångar som fastställs enligt denna lag.

''
·°'-

RP21'/Jl99'1 rd

l !1gificr som skall lm1k111s

l\1 utknmststiid hcvilj;1s beaktas <kis ul;;iltn s<'lll Licks lllL'd ~·n gnmddl'I {.l!,1111/(I
,/«Il. 1kls ;111dr;1 t1l0.ilfrr som hc;1l-.t;1s i 11'·
lll\\ 11~· 111s1r;ick11in0.,(li//iil!,1!,Sdl'/L
Tilf <k utc:iltn ;olll Li~·ks lllL'd L'.lll!Hltklrn
lliir utgi!'tn' t'iir kos\ och k l;idn. ;111;inL' 1i;i1
st\ ()t'h s111f.,·;·1rdsul0.ifkr sam! llt0.iltcr son1
ht'n '' 1<1 jwrson lig l]ygicn od1 ht'l~llllL'ls hy
:•i,·11. ;1n,·:intlning av lokaltrafik. p1L'n11nHT;1
!Jtlll p;1 d:1c:s1idnin0., tl'il'visiunslin·ns. a11
':i11d111n~. :t\; tckfon: lwhhy- och rckrcations\'t'rl-.sam'lwt samt nwtsva1:andc utgirtn som
h:inl'iir sig till rn persons och familjs dagliga
uppch:ilk. Dessutom ingiir i grnnddl'lcn l'll
sad:111 :111dc I :1v hc loppet av boL~lH IL'111git'tcrn:1
som L1stst:ills genom fiirordning.
.
( )111 de hm'1Hkllt0.iftn och andra ut~itfrr
so111 Licks llll'd tilbggsdl'lrn hcsLillls n;i;mart' genom fiironlning lllL'd hcaktand<' :1v tryg·
gan<kt ;1v pnsnncns nch fami ljcns rnrndg:ingliga utkomst sam! f'r;imj;1ndc! av miijlight'lLTna :1tl klara sig pii L'gcn hand.

/1 \'ill'ilg

<il'

1·is.1·11 11/gifler

l ltgirtcr beaktas inte som hcriittigamlc till
utkomstsliid till den del nsiiltnin0. eller mot
svarande fiinniin erh:'ills pii ni\gon annan
grund.

( ;11///(ldi'lcns s!orl<'k
Crundddcns storlek faststiills genom förordning med beaktande av de utgifter som
avses i 7 2 mom. och !ryggande! av oundg;inglig utkomst. Genom förordning kan
ockst1 besUmmas hur sökandens familjeforhiillandcn och familjens åldersstruktur, hoendcförh;'\llandcna samt den kommungruppsindl'lning som baserar sig på kommunernas,
kostnadsnivä skall beaktas dii l.1,!'llnddclcns
storlek faststiills.
'
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Stii1k.t gmnddd

hiranlcds behovet av utkomststiid av all

personen i rr;1~a utan moli\'crat sk:il har vägrat alt la emot L'lt arbete som erbjudits honom imJi,·idut.•llt L'lkr all delta i en arbetskraftspnlitisk iitg;ird eller har J1an genom s111
fiirs111rnnl'isl' fiirankll :1tt arbete eller en arhl'tskr:11'!spnli1 isk ill)2:ird intL' har kunnat er
hj11d;1, hP1H11n. l-.:1n ).'.llllldtkkns belopp. fii1
li:111s \ Hll-.rn11111;111dc <111!..;1s 111l'd hii).'.S\ 2()
pn1n·111. 1\lfl s:i11k1111li-'l'll 1111,· hPr ;111scs nsl-.:i
Ii ! , .
.( )111 <'Il l"'l stlll ll!'P'l'J':tdt• ~'.i111gn 11!;111 lll<l
ll\'\'1:11 sl-,;ij iJ;11· \:i!.'l:J\ all (;\ L'll](){ l't{ siidanl
;1rhl'lc ,·!kr 1kl1:1 1«·11 s:1d:111 ;1rlwtsi-:r;tl°lspoli
11sJ, :tl!O:ird s1llll sl-.1ilk JllllL'h;ir:1 :111 11:111 ti11
rni11 ..J~;tl 1;1 'i!' dt'Jl tr\ ~·-~ilt'l so111 11l'hii\'s l1i1
cl! 111:irn1isl-.11~:11d1!~l li\'..'cllcr om lian i..',L'llo111
sin liirs11rn111clsc i'1:1r t«iranktt att siid~lllt :1r
lll'tc clk1 t'll sad:111 ;\rhcisk1;1flspnlitisk iitµ)inl
inte h:1r l-.11111u1 nhj11d:1s l](lnom. kan grund
dek11s belopp li11 li:111s \'1dl-.n111111;mdt' S:i11k;1s
med t'll stiirrc lwlopp :in \';td S\\lll n:i11111s 1
I Jll<llll. nt·h ,;11n111;111Ltg1 111\'\I liii;'.st ·lll pro
,'('Il!. \)Jl] <111l-.11ini-'.L'll llllL' hiir ;11lSl'S \lsl-.:ili)'..
1I

~

Snlll inko1nstn hcakt;1s ifr;'ig;i\ arande pnsons och fa111iljl'111nlk1111narnas disp1>11ihla
inl-:omstn.
Som inko111s1n hcakLIS d11ck 111lL'
I) undnstiid och liirv;irvsinkomstn som
skall ansL'S rin!2;1.
2) i11!.:omstc1'. till dl'll dl'I dl'ssa mo!svar;11
utpifkr f'iir arlll'lsrcsm och iivrii..>.a av arhc!l'l
fo;~1rsaL1tk 11t!21l'ln.
·
1) L'nligt ko,1111111111L'11s priivning fastst;illd
annan andel av forv:irvs- cl kr forctal.1,arinkornstcr ;in den som avses i 2 punkten: vilka
kan anses friimja undcrstödstagarcns miijlighctcr all klara sig pii L'gen hand,
4) moderskapsunderstiid enligt lagen om
moderskapsundcrstöd (477 /1993), v:'inlbidrag
till pensionstagarc enligt folkpcnsiönslagen
(147/19)()), handikappbidrag enligt lagen om
handikappbidrag ( 11411988) L;I kr viirdhidrag
for barn cnli0.t la!.',cn om v:irdbidra!.', fiir barn
(444/19()9),
)) rcgclhundna inkomstn for dl harn 1111dcr 18 ;'ir, till dl'll del Lkssa inkomsll'r iir
stiirrc :in de utgifter som enligt 7 skall beaktas fi.ir hans del. samt
()) s:'idana ersiittningar och inkomster som
aVSl'S i 8 ~1

L

'

<

*

,\I

Ji1i,,

•

12 ~

Tillgångar som skall hl'oktos
Som tillgångar beaktas ifrågavarande persons och familjemedlemmarnas disponibla
t i Ilgiingar d[1 utkomststödet bcvi ljas.
Som tillgiingar beaktas dock i1itc
I) den stadigvarande bostad srnn :i1 1 pn
sonens cl kr fami ljcns hru k och lwlliivl i~:t
htlstadslösöre,
2) ni)dv;imliga arbetsredskap.
) ) I i llgiingar som ti I Ihör ett harn undn IS
:11, till den del dessa tilh!,itnl.!ar ;ir s1ii11t· :in
de utgifter som enligt 7 ·~ sbll ht·;1~1;1s fti1
hans del. samt
4) andra tillgiingar som ansL's 11ii<h·;111dq•;1
for !ryggande av fortsatt utkomst.

I

~

,/ '

'

.1,1

;{

talas for h:L1rt:11"<.' clkr Lin~rL· tid ;in L'll 111;1nad.
D[1 de utgifln e11li~1 7 ~ solll utgiir l.!rnnd
för utkomststi"idct sa1;1l in~lllllslcrn:1 och tillg:ingarna enligt 11 od1 12 ~ r;iknas ut, beaktas utgifterna. i111\n111slL'J"Ji;1 ocil 1illg:i11garna
fiir dt~n ti<hpn1nd 1111 \1lk\·11 11tJ..01;1s1~1iidc1
L1..;1-.1:ilb. 1111\tllll\(t'l"ILI k.111 d<lc k d,·!;1-. llJ>Jl I
posln sn111 lw:1J..1:1-.. 1111<k1 lk1:1 s:1d:111:1 tid'
pnit)(kr fiir \"llk,1 1lll«•ll1'-l'l•>d L1,1-.1;i11,. t1111
tkl :1r sk;ili~'l 111,·d h,·;1k1:11hl.- :11 111l«ll11-.1«11'
l'll~;m~·.s11;111.1r ,·!kr !.'11111t!t-11 l•'I t1.·11 t·Jl,·r d,.,,,
:lll\ :i11d11in1~<i1Hl:t111:1I
l :1~11111st'stiitkt t•lk1 ,·11 ,1,1 tl.11.1· 1..,11 .1·
<ir-.J..ild;i -.J..:tl lh'I 111:1'. 1t·1J,1.il,l1\ I It'! h·1.t!
11111!' ;1\ SI\ 1J..t;1, Pht'l;iid.1 lll:'illt"I <.1>11! !>,·1:11
1i~· ;11 1il I ui ~01mht\ 1d
·

Fiir<'hyggmule 111k0111 s/s!lid
l !i!>t·111/1iin!!,

Ko11111rnncn kan enligt gnmtkr som den
f;1slsLilln bevilja förebyggande 11tko111stsliid
fiir uppniicndc av de miil som 11:i11rns i I ~
2 llHllll.

3 kap.
Vi) tfamndct giil Iande ulkomststiids-iin.· ndcn

14

l l11\0111ststtHkt ih'Ltlas till \til\:111d,·11 lti1 :111
:111\·;111das f\ir h:111s och L1lllilj\'lls 1qipd1;ilk
tJ1J.;omshtiilkt l\an ;1\· S:irsJ..Ilda o.bl hc1;1
Lts till siikandrns fa111iljt'llll'dicm clln till
den som siirjn fiir t11Hk1:sl\idst;1p.arc11 fiir ;1tt
a11v;i11das fiir t111dnstiidsta~>.;m·11s uppcll:illc
clll'r annars am';indas fiir hctal11i11p ;1v 11t1•.il
tn fiir hans uppch;il k

~

.\'iikanrl<' och lwvifianrl<' m• 111ko111s1s1iid
lllkomslsllid beviljas pii ansiik;111 av orga
nct i den kommun inom vilken pnsonen
eller familjen stadigvarande vistas.
Om personen eller familjen annars ;in till
nilligl vistas i flera kommuner iin en, beviljas utkomststöd av organet i tkn kommun
inom vilken personen eller familjen vistats
di'1 utgifterna uppkom.
·
Om behovet av stöd iir briidskande, hevil·
jas utkomststöd av organet i den kommun
diir familjen eller personen vistas dii ansiikan
görs.

15
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Tiden fär vilken utkomsts1iidfas1s1iills
Utkomststödet fastställs per mimad. Utkomststöd kan vid behov beviljas och utbe-

17

~

Skvltfigll<'I ni! lii11111n 11;1;1gi/l1'r 111"11
1111111iil11i11.i:ssk _,. 11 /ig hl' I

Den som ansiiker 0111 utl\omststiid. L'll l;1
rni ljcmcdlem och den gentemot IHHHllll forsiirjningspliktige samt vid behov deras v:!rd
nadshavarc clkr förmyndare skall till or~a
nct Wmna alla lillg;ingliga niidv;indiga ujipgiftcr som invnkar pii utkomslsliidct. l\1
l:imnandel av uppgiftn tilU111pas dessutom
hcstimmclsern;1 i 40 ~ 1 -i mom. soci:il·
vi!rdslagcn.
Mottagaren av u!l\omststiid skall omedelbar! meddela organet de fiir;indringar som
sker i de uppgifter som avses i I mrnn.
En i I rnom. avsedd person skall vid behov ges tillfiille all fiiretc en utredning om
alt del är friiga om ell separat hushil 11.

~

J8

Justering m utkomsts1iide1

l«"in11sii!l11i11gur

1

Utkomststödet justeras om personens eller
familjens förh;\IJandcn clkr hchnwt ;1\ ,tiid
fiirii11dr;1s.

Äterlmn' av 11tkomststiid

FiMnul

1110/

(Jfnk 1<11·

l Jtkomststödet rnr inte iiterkriiv;1s, ll\ll
got annat inte kstiims i delta bpill'I.

20
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11t

h /1111da (iir 1/1ak1i11·

l~n fiirnt<i1111ini.' (\ir iitnkr:l\ ;I\ utknm't
stiid ;ir :1lt 1k11 ,:r<11111111!~,,k\·ld1!'.L'. 11:11 hl'
'lul i \:lkc'll f;1tl:1' ,·lkr ·,,·1i;irc· ..li:ir (ill :111
,·d1:ill:1 \;1d:111:1 111k11ilhlt'I ,·lk1 lill!':lll!':ll 111
\ ilk:1 l'l<llllllll!'l'll k:!ll 111d1f\·:1\ 11!:;11 ;;Il d,·11
tT<illlllll~'\\h\ ldt.!'l'' lllktlill'l l·ikr lilhlllll'll'll
i<ll t'JI j1l'l\<lll lllll I ilht'll iJ;1)1 d1:11 1·iit-1 :Il
;;kvid i!' ;111 dr:1 li11,111!' :11 l'lll1r:1,
i l11d~'1 dc11 t'r\:itt1111;)'''k \ l1ii!'l'' 111 'tid k:111
li:111s .\Udi.!'1 :11.111d,· h,1,t.:<I. iil·il,1\ ll!'t ""
.\l;1dsl\i\llll' (1,·IJ lll>th:111d1:·:1 :11ht'hl~'lhk:q1
lll(t' <ilj:i' J1.I l'\t'hll{I\ \,I!' din :lllll:ll\ :111
v;indas for ;1tnkr:1\ a\' u1ko1mtstiidcl.
l J1ko111s1stiid k;111 111lt' en' clln dc11 n<1tt
11in!~sskvldiL'.L'S dl id :11nkr.1\ :1' 111 liih'.:·11w:11
son\ a\<(·, i' ~1 111(1111 .. (1111 111dri\ 11111!'.l'll, 'k1;1l(·
:ivcntyr;1 c11 s:.1d;111 pnsn1h utko111~t 0111 \'il
ke11 h:m h:1r d1:1.!'ll l'lk1 IL1lk \·:1ri1 'k1·ld1;'
;llt dr;1 fi1rsor;•
)

)

:-;

... \

Di\ organet f;1llar beslut om att bcvilj;1 ul·
komststöd kan del samtidigt bestii11111ia all
utkomstslödet eller n{1gon del diirav skal I
t11crkriivas
I) av undcrstödstagaren, om han har inkomster eller tillgfmgar eller har riitt till fiirmi\n som tryggar hans uppehiilk llll'll in·
komsterna, tillgångarna eller förmii1w11 inte
st<'\r till hans förfogande eller av annat sbl
inll' kan anviindas av honom dii stiid lwvili;1s.

· '.?.) av understöclstagaren, om han uppsiit·

ligcn har fiirsummat skyldigheten all dra
försorg om sill uppehälle,
3) av understödstagaren, om stödet har
beviljats till följd av deltagande i strejk,
dock endast i fråga om stöd som betahs till
den som själv deltagit i strejken, samt
4) av den gentemot understödstagaren försörjning,spliktige, om han uppsåtligrn har
försummat sin försörjningsplikt.
Har beviljandet av stöd grundat sig pii
uppst1t.1 igen himnade vi lselcdancle uppgifter
eller på uppsåtlig försummelse av anmiil·
ningsskyldighetcn enligt I 7 §, kan kommunen, till den del beviljandet av stöd av denna orsak har grundat sig på felaktiga uppgifter, återkräva stödet av den som liimnat uppgifterna eller försummat anmälningsskyldigheten.

Ansiibn 0111 :11nkra\' ;I\ u1ko111slsti1d sk;ill
L'.iiras hos bnsr;itll'll, i de fall som avses i
2o § I 1rnJ111. inom lrl' :1r orli i (k fall so111
avses i 2.0 ~ 2 nw111. ino111 k111 ;'ir friin dl'l
stiidl't har ulhctalts.
Till ansiibn skall fol'.as niidviindil'. utred
ni ng om ors;d.;crna Id f all ut komst~liicl h;1r
beviljats sa111t 0111 den nsiitl11i11gsskyldigt'
och hans fiirnt<i1111inl'.ar alt betala nsiittnim'..
I !ar vid hcvilj;1nd:· av sliid hestiimls ;ttl
stiidct skall i1Hfriv;1s lll den ns;i1111ingsskyl
diges tilll'.iin;>_ar först dll'r hans diid, skall
ansökan Z1111 'indrivning av stödet anhiingig·
göras inom ett iir dtn den ns;illningsskyldig.cs död.

)i Ink /(I\' Il,.

('/Il O/Sl'dd

(ii1111 iin

l !ar 11lkomststiid antilll'.l'll hell clln delvis
beviljat~ i fiirskoll mol e~notsedda pensioner,
umkrhiillshidral'., understöd eller andra fortliipandc L'lkr s(1111 c11giingsbelopp inrly1a11dc
inkomster, crsiittning.ar eller fordring.ar. kan
organet, utan hinder av vad som bestiims i
nägon annan lag, uppbära och lyfta ovan
avsedda inkomster. ersiittningar eller for·

dringar för understödstagarcn för den tid
stöd har betalts i förskott och anviinda dem
för täckande av del stöd som har belalts i
förskott. Organet skall omedelbart ge understödstagarcn de medel som återst[1r efter alt
utkomststöde! har bctalts med niinrnda tillgiingar.
Har organet minst tvii veckor fiirc hctalnin\!.sda!.',cn meddela! drn som betalar S:idana
i11k~>ms1:·r, ersiiltningar eller fordringar som
avses i I rnnm. att dessa inte Lir betalas till
understiidstagaren sjiilv, kan beloppet lllt'd
l:1glig vcrkan betalas endast till orp.ancl.

Vad som i 57 och 58 § socialvi1rdslagc11
hestiims om tystnadsplikt och brott mot tystnadsplikten g,iillcr ocksii vid tilUmpningcn
av drnna lag.
_"() ~

l !1kn1w,hti1d Lir 11tll' 11i;it;1s 111.
J·:11 ;1\·t;tl SO!ll ;J\'Sl'I ;1lt (i\'l'tfiir;t l'll J;illi;•
ill't l'nli:•t dl·111i;1 Lt!' 11;1 11;1!'011 :11lll:111 ;11 11!·il
ti;'.l

) kap.
1' .'

\'

.

:;

I

Siir;-;kilda hl'sliimnwlsl'r
Ntm11<111' h1·sti'i1111111'1.11·1

/\ 11dri11gssii/.:.1111di'

Niin11;m' hc-;1:i111111cis<.·r u111 \'t'I k~Lilli!'.11t'lt'r1
av denna l;i!' 111Linbs vid lwlHl\' )'.t'IHl;ll fiir
ordning.

lkt ritflandc siikandc av iindri 11p. i de iin·ndrn so111 avses i <.knna lag g;Ulcr 7 kap. so
cialvi!rdslagcn.

2'i §
Niitt att

p; uppgifin samt

//; rafi t rliililJ lffr

tvs111adspli/.:.t

Om organCls riitt alt fii uppgifter av andra
lllyndighcter sam! av samfund och inr;itl11i11gar giillcr vad som bestiims i )(J § socialviirdslagen.

lknna la!.', tr:idn i kr;1ft den I mars I <)<)8.
Denna lag tilliimpas p;'i hcslul rnn utkomst·
slöd som fatt;1~ cfln ikrafltr:idandl'.1.
Ätg;inkr so111 \'tTks1:illiglw1rn ;1v lagl'll
fon11<illn fitr \'1d1;1s innan den 1r:idn i krafl.

Bilaga

LANDSKAPSFÖRORDNING
om utkomststöd

Med stöd av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lag om
utkomststöd föreskrivs:

1§
Grunddelens storlek
Utkomststödets grunddel per månad 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 17 år och som bor hos ena eller båda föräldrar-

na,
4) 1.415 mark för barn i åldern 10 - 16 år och
5) 1.334 mark för barn under 10 år.
2§
Beräkning av tilläggsdelen
Utkomststödets tilläggsdel skall beräknas så att den täcker:
1) boendekostnader i behövlig utsträckning,
2) andra nödvändiga hälso- och sjukvårdsutgifter än de som ingår i grunddelen,
3) utgifter för barnomsorg samt
4) utgifter som anses nödvändiga på grund av en persons eller familjs särskilda behov
eller förhållanden.

Denna förordning träder i kraft den

Mariehamn den

