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I ltm Jan Liljehages m.fl. motion föreslås att lagtinget hos landskapsstyrelsen 

hemställer om utarbetande av flexiblare regler för arbetslöshetsunderstöd för främjande 

av sysselsättningen. 

Utskottets förslag 
Utskottet föreslår att motionen förkastas eftersom landskapsstyreslen reda.'1 tillsatt en 

arbetsgrupp jämte utredare för översyn av reglerna om arbetslöshetsunderstöd. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 
Utskottet konstaterar att behörigheten gällande arbetslöshetsunderstöd är delad mellan 

riket och landskapet. Reglerna för s. k. kassamedlemmars rätt till arbetslöshetsunderstöd 

faller under rikets kompetens medan stödet till icke-kassamedlemmar hör till 

landskapets behörighetsområde. I praktiken gäller idag rikets bestämmelser i fråga om 

understöd oberoende av kassaanslutning eftersom bestämmelserna på området bringats 

i kraft i landskapet genom s.k. blankettlagstiftning. Handläggningen av ärenden 

gällande understöd även till icke-kassamedlemmar handläggs av Folkpensionsanstalten 

på basen av ett avtal genom vilket landskapet köper tjänsten av FP A. En förutsättning 

för att FPA skall kunna handlägga ärendena är att reglerna i landskapet 

överensstämmer med rikets bestämmelser. 

Utskottet konstaterar att byråkratin i samband med handläggningen av ärenden gällande 

arbetslöshetsunderstöd har tilltagit. Detta har noterats även av landskapsstyrelsen som 

den 20 september 1994 tillsatte en utredare och en referensgrupp för översyn av 

landskapslagstiftningen om sysselsättningen och arbetsförmedlingen. Utredningen 

tillsattes i syfte att bl.a. underlätta arbetsförmedlingens verksamhet och för att 

effektivare kunna använda sysselsättningsfrämjande utbildning och beredskapsarbeten. 

Utredningen skall enligt landskapsstyrelsens beslut även åskådliggöra landskapets 

respektive rikets lagstiftningsbehörighet. Utredningsarbetet förväntas vara slutfört den 

sista juni 1995. 

Eftersom utredningen kommer att klargöra de praktiska möjligheterna till och ända-



målsenligheten av egna flexibla regler för arbetslöshetsunderstöd föreslår utskottet att 

motionen förkastas. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget ·har den 29 mars 1993 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över 

motionen .. 

Utskottet har i ärendet hört byråchefen vid arbetsförmedlingen Harry Sjölund. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Karl-Göran Eriksson, vice 

ordföranden Gunnevi Nordman samt ledamöterna Beijar, Englund och Holmberg. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 19 januari 1995 

Ordförande 
, ... · 

Sekreterare 

att hemställningsmotion nr 

142/1992-93 skall förkastas. 

Karl-Göran Eriksson 

Susanne Eriksson 


