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SAMMANFATTNING

Landskapsstyrelsens förslag
Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning i landskapet Åland
av lagen om utkomststöd. Förslaget innebär att de bestämmelser som reglerar grunderna tor
utkomststödet och som i dag finns i torordning överförs till lagnivå. Landskapsstyrelsens förslag
motsvarar i huvudsak de i landskapet gällande bestämmelserna om utkomststöd.

Utskottets förslag
Utskottet föreslår att landskapsstyrelsens framställning antas med vissa ändringar.

UTSKOTTETS SYNPUNKTER
Landskapsstyrelsen har i framställningen utgått i från att regeringens proposition RP 21 7/1997
med förslag till lag om utkomsstöd skall antas av riksdagen utan större förändringar. Riksdagen
antog dock den 13 december 1997 lagen om utkomststöd med vissa ändringar som föreslagits
under riksdagsbehandlingen.
Under riksdagsbehandlingen av propositionen med förslag till lag om utkomststöd lämnade
grundlagsutskottet ett utlåtande om lagförslaget. Utlåtandet behandlar lagförslagets förenlighet
med regeringsformen och principer om grundläggande fri- och rättigheter. Grundlagsutskottet
framhåller att en delegering av regleringen av storleken på utkomsstödets grundel till förordnings~
nivå måste anses strida mot kravet på reglering i lag. Detsamma gäller bestämmelser om de
faktorer som påverkar grunddelens storlek. Angående utkomsstödets tilläggsdel anser grundlagsutskottet att det inte finns något hinder för delegering men finner det dock lämpligt att delegerings bestämmelsen kompletteras med en generell angivelse av vilka utgifter tilläggsdelen är
avsedd för.
Med hänvisning till grundlagsutskottets utlåtande föreslår utskottet att bestämmelser om
utkomsstödets grunddel intas i lagen. De belopp som föreslås motsvarar de i dag gällande beloppen
för utkomsstödets grunddel. Vidare föreslår utskottet att de utgifter som skall täckas med
utkomsstödets tilläggsdel anges i lagen medan närmare bestämmelser intas i förordning. Utskottet
konstaterar att övriga ändringar som antogs av riksdagen huvudsakligen berör bestämmelser som
enligt framställningen inte blir tillämpliga i landskapet.
Förutom de ändringar som föranleds av regeringsformens krav på reglering i lag föreslår utskottet

-2i likhet med riksdagens social- och hälsovårdsutskott att bestämmelser om indexjustering av
grunddelen skall kunna utfärdas genom förordning.

Detaljmotivering
1 § Ändringsförslaget är av teknisk natur.
4 § Med hänvisning till den allmänna motiveringen föreslår utskottet att bestämmelser om
utkomststödets storlek intas i lagen. Beloppen motsvarar de belopp som med stöd av förordning
tillämpas idag (43/97). Vidare föreslås att de utgifter som skall täckas av utkomsstödets tilläggsdel
skall anges i lagen.
Utskottet föreslår slutligen att landskapsstyrelsen skall bemyndigas att anta bestämmelser om
indexjustering av utkomsstödets grunddel i landsskapsförordning.

Ikraftträdelsebestämmelsen Ändringen föreslås i förtydligande syfte.

ARENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 5 januari 1998 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.
Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Gun Carlsson, lagberedningssekreteraren
Anne Gustavsson, kommundirektören Ola Gottberg, byråchefen Harry Sjölund samt socialsekreteraren Jan Mattsson.
I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Erland, vice ordföranden Harry Eriksson samt
medlemmarna Beijar, Pehrsson och Mattsson.

UTSKOTTETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att Lagtinget måtte anta det i framställningen ingående lagförslaget med följande ändringar:

LANDSKAPS LAG
om tillämpning i landskapet Åland av lag om utkomststöd
(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).
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1§
Inledande bestämmelse
Lagen den 30 december 1997 om utkomststöd (FFS 141211997) skall, med i denna lag
angivna avvikelser, tillämpas i landskapet Åland.
(2 mom. lika som i framställningen).

2§
(Lika som i framställningen).

3§
(Lika som i framställningen).

4§
Landskapsförordning
(1 mom. lika som i framställningen).
Utkomststödets grunddel per månad är
1) 2.021 markför 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 föräldrarna,
4) 1.415 markför barn i åldern 10-16 år och
5) 1.334 mark för barn under 10 år.
Om indexjustering av grunddelen bestäms genom landskapsförordning.
Med tilläggsdelen täcks vid behov andra hälso- och sjukvårdsutgifter än sådana som ingår
i grunddelen samt andra utgifter till följd av en persons eller familjs särskilda behov eller
förhållanden enligt vad som närmare bestäms genom landskapsförordning.

(1 och 2 mom. lika som i framställningen).
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 retroaktivt enligt denna lag.
Mariehamn den 10 mars 1998
Ordförande

Olof Erland

Sekreterare

Marine Holm-Johansson

