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LANDSKAPSLAG
om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Föredragen för Republikens President den 18 september 2003
Utfärdad i Mariehamn den 2 oktober 2003
Utfärdad i Mariehamn den
4) 5 kap. 3 § 3 mom. andra meningen om
I enlighet med lagtingets beslut1 föreskrivs:
sammansatt stöd,
1§
5) 5 kap. 4 § 4 mom. om arbetsmarknadsstöd
Lagens syfte och tillämpningsområde
och sysselsättningsstöd till arbetsgivaren,
I syfte att trygga en i landskapet Åland bosatt
6) 7 kap. 1 § 2 mom. i fråga om arbetsmarkarbetslös arbetssökandes ekonomiska möjlig- nadsstöd som kan utbetalas till arbetssökande
heter att söka arbete och förbättra sina förut- för den tid han eller hon deltar i integrationsåtsättningar att komma in på eller återvända till gärder för invandrare och i arbetsverksamhet i
arbetsmarknaden ersätts de ekonomiska för- rehabiliteringssyfte,
luster som arbetslösheten förorsakar i enlighet
7) 7 kap. 1 § 4 mom. om sammansatt stöd,
med lagen den 30 december 2002 om utkomst8) 7 kap. 4 § om arbetsmarknadsstöd i form av
skydd för arbetslösa (FFS 1290/2002), med i integrationsstöd,
denna lag angivna avvikelser, till den del lagen
9) 7 kap. 6 § om sammansatt stöd,
om utkomstskydd för arbetslösa innehåller
10) 7 kap. 7 § om arbetsmarknadsstöd under
bestämmelser om
tiden för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyf1) arbetslöshetsdagpenning som betalas te,
som grunddagpenning och den därtill anslutna
11) 7 kap. 8 § 2 mom. om ersättning för uppebarnförhöjningen och
hälle för den som deltar i arbetsverksamhet i
2) arbetsmarknadsstöd.
rehabiliteringssyfte,
Ändringar av lagen om utkomstskydd för ar12) 7 kap. 11 § om försök med sammansatt
betslösa skall gälla i landskapet från tidpunk- stöd,
ten för deras ikraftträdande i riket om inte
13) 8 kap. 3 § 2 mom. om aktiveringsplan,
annat följer av denna lag.
14) 8 kap. 5 § om vägran att delta i och avbrytande av integrationsåtgärder,
2§
15) 8 kap. 6 § om vägran och avbrytande i
Bestämmelser som inte tillämpas
anslutning till arbetsverksamhet i rehabiliteMed stöd av denna lag skall följande bestäm- ringssyfte,
16) 8 kap. 7 § om giltig orsak att vägra delta
melser i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte eller
inte tillämpas i landskapet:
1) 1 kap. 4 § 3 mom. om bindande utlåtanden att avbryta den,
17) 9 kap. 2 § om beloppet av sammansatt
och utkomstskyddsombud,
2) 1 kap. 5 § 1 mom. 11 punkten om samman- stöd,
18) 9 kap. 5 § 1 mom. och 9 kap. 6 § 2 mom.
satt stöd,
3) 2 kap. 2 § 1 mom. 3 punkten om deltagande 2 punkten till den del bestämmelserna berör
arbetsverksamhetsperioder,
i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte,
1)
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19) 9 kap. 7 § 3 mom. om sammansatt stöd,
20) 11 kap. 2 § 2 mom. om av i arbetskraftskommissionens eller arbetskraftsbyråns utlåtande förutsatta utredningar,
21) 11 kap. 2 § 5 mom. 5 punkten om dagar som
personen deltagit i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte,
22) 11 kap. 3 § 2 mom. och 11 kap. 4 § om
arbetskraftspolitiskt utlåtande,
23) 11 kap. 7 § om sammansatt stöd,
24) 13 kap. 9 § om utkomstskyddsombudets
rätt att få uppgifter och att vara närvarande,
25) 13 kap. 10 § om register över förmånstagare och
26) 14 kap. 3 § om finansieringen av förmånerna.
3§
Förvaltningsmyndighet
De förvaltningsuppgifter som enligt lagen om
utkomstskydd för arbetslösa ankommer på statens myndigheter skall i landskapet i fråga om
de arbetslöshetsförmåner som omfattas av
denna lag handhas av landskapsstyrelsen, dock
så
1) att arbetskraftskommissionen beviljar,
utbetalar och återkräver de arbetslöshetsförmåner som omfattas av denna lag och
2) att de uppgifter och befogenheter som enligt
lagen om utkomstskydd för arbetslösa ankommer på arbetskraftsbyrå i landskapet ankommer på Ålands arbetsförmedlingsbyrå. Med
arbetsförmedlingen avses i fortsättningen
Ålands arbetsförmedlingsbyrå.
4§
Tillämpning av hänvisningar i lagen om
utkomstskydd för arbetslösa
Hänvisas i lagen om utkomstskydd för arbetslösa till bestämmelser i rikslagstiftningen
vilka äger motsvarighet i landskapslagstiftningen skall hänvisningarna avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen.
5§
Bosättning i landskapet Åland
Om det vid tillämpningen av denna lag först
skall avgöras om en person är bosatt i landskapet Åland, avgörs frågan i tillämpliga delar
enligt lagen om tillämpning av lagstiftningen
om bosättningsbaserad social trygghet (FFS
1573/1993).
6§
Arbetssökande
Med avvikelse från bestämmelserna i 2 kap.
1 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbets-

lösa betraktas den som arbetssökande som
anmält sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen och som hållit sin arbetsansökan i
kraft vid arbetsförmedlingen på det sätt arbetsförmedlingen kräver och som för arbetserbjudanden och annan kontakt har meddelat arbetsförmedlingen sin postadress och annan
kontaktinformation med vars hjälp den sökande kan nås utan dröjsmål. En anmälan som
arbetssökande skall göras genom att den arbetssökande anmäler sig personligen hos
arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen kan
också godkänna en anmälan som framförts
elektroniskt eller på annat sätt. En arbetsansökan anses ha trätt i kraft den dag då den arbetssökande anmält sig som arbetssökande hos
arbetsförmedlingen. I sin anmälan skall den
sökande lämna behövliga uppgifter och utredningar om sin yrkeskompetens, arbetserfarenhet, utbildning och arbetsförmåga.
En ansökan upphör att vara i kraft om den
arbetssökande
1) meddelar att han eller hon inte längre
önskar hålla sin ansökan i kraft,
2) inte förnyar sin arbetsansökan hos arbetsförmedlingen inom den tid som arbetsförmedlingen har angett och på det sätt som arbetsförmedlingen kräver,
3) inte inom den tid som arbetsförmedlingen
har angett lägger fram utredning om sin arbetshistoria och andra utredningar om omständigheter som avses i 1 mom. och som är behövliga
med avseende på tillhandahållande av sysselsättningsfrämjande åtgärder,
4) inte för arbetsförmedlingen lägger fram
sådana uppgifter eller utredningar som krävs
enligt 8c § 2 mom. landskapslagen om sysselsättning (24/1972) eller
5) inte deltar i åtgärder som syftar till att
klarlägga arbetsförmågan eller arbetskonditionen och som är nödvändiga för att klarlägga
hans eller hennes servicebehov.
För att en arbetsansökan som upphört att
gälla skall kunna träda i kraft på nytt måste en
ny anmälan göras på det sätt som anges i 1 mom.
Om ansökan har upphört att vara i kraft till följd
av ett förfarande som avses i 2 mom. 5 punkten
förutsätts dessutom att den som gör en ny anmälan förbinder sig att delta i åtgärder som
syftar till att klarlägga arbetsförmågan och
arbetskonditionen.
7§
Handlingsplan för arbetssökande
Om det i lagen om utkomstskydd för arbetslösa hänvisas till en jobbsökarplan skall det i
landskapet avse en handlingsplan för arbetssö-
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kande enligt landskapslagen om sysselsättning.

2) som har börjat innan myndigheten har
beviljat bidrag.

8§
Heltidsstudier
Med avvikelse från bestämmelserna i 2 kap.
6 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa skall som heltidsstudier betraktas
1) studier där målsättningen är att avlägga
högskoleexamen,
2) studieförberedande utbildning på gymnasialstadienivå som omfattar sammanlagt
minst 75 kurser och
3) på gymnasialstadienivå bedriven studieförberedande utbildning med yrkesprofil och
yrkesutbildning när studiernas omfattning
enligt läroplanen är minst tre studieveckor per
studiemånad i genomsnitt eller, om studierna
inte dimensionerats i studieveckor, omfattningen enligt utbildningsprogrammet är i genomsnitt minst 25 veckotimmar.

11 §
Finansiering
De arbetslöshetsförmåner som omfattas av
denna lag betalas av landskapets medel.

9§
Särskilda bestämmelser om vistelse utanför
landskapet som påverkar arbetsvillkoret och
maximitid och om utländska medborgares rätt
till arbetsmarknadsstöd
Bestämmelserna om när dagpenning skall
börja betalas på nytt i den situation som anges
i 5 kap. 11 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa skall avse person som inte återvänt som
arbetssökande till Åland inom tre månader
efter att han eller hon lämnade landskapet för
att söka arbete i en annan medlemsstat.
I maximitiden enligt 6 kap. 7 § andra meningen lagen om utkomstskydd för arbetslösa inräknas endast sådana arbetslöshetsdagar för
vilka en person har fått en arbetslöshetsförmån
i en sådan stat med vilken Finland har ingått en
överenskommelse om utkomstskydd för arbetslösa som även binder landskapet.
Även den som inte är finsk medborgare har
rätt till arbetsmarknadsstöd enligt denna lag
enligt de förutsättningar som anges i 8 kap. 1 §
lagen om utkomstskydd för arbetslösa under
förutsättning att de internationella överenskommelser som anges i paragrafen även binder
landskapet.
10 §
Arbetsmarknadsstöd i form av resebidrag
Med avvikelse från bestämmelserna i 7 kap.
5 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa beviljas inte resebidrag på grundval av ett
sådant anställningsförhållande
1) där arbetsgivaren har beviljats stöd för
lönekostnaderna av sysselsättningsanslag eller

12 §
Förordning
Landskapsstyrelsen kan inom landskapets
behörighet genom landskapsförordning besluta
att författningar som utfärdats med stöd av
lagen om utkomstskydd för arbetslösa skall
tillämpas i landskapet oförändrade eller med
de ändringar landskapsstyrelsen föreskriver.
13 §
Sökande av ändring
Beslut som arbetsförmedlingen och den till
arbetsförmedlingen anslutna arbetskraftskommissionen fattat med stöd av denna lag kan
överklagas till Ålands förvaltningsdomstol.
Besvär över lagligheten av landskapsstyrelsens beslut får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.
14 §
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 november 2003.
Bestämmelserna om partiellt arbetsmarknadsstöd i 9 kap. 6 § 2 mom. 3 punkten samt
9 kap. 6 § 3 och 4 mom. lagen om utkomstskydd
för arbetslösa skall tillämpas i landskapet från
och med den 1 januari 2004.
Genom denna lag upphävs landskapslagen
den 14 juni 1994 om tillämpning i landskapet
Åland av lagen om arbetsmarknadsstöd
(53/1994).
15 §
Övergångsbestämmelser i fråga om
tillämpningen av lagen om utkomstskydd
för arbetslösa
Vid tillämpningen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa skall i denna paragraf
angivna övergångsbestämmelser till lagen om
utkomstskydd för arbetslösa iakttas i fråga om
de förmåner som omfattas av denna lag.
Beloppen i 6 kap. 1 och 6 §§ motsvarar det
poängtal för folkpensionsindex enligt vilket
beloppet av de folkpensioner som betalts ut i
januari 2001 har beräknats.
Bestämmelserna i 3 kap. 6 § tillämpas när
det anställningsförhållande som utgör grunden
för att den förmån som avses i lagrummet har
utbetalts har upphört efter att denna lag har
trätt i kraft.
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Utan hinder av vad som bestäms i 4 kap. 1 §
3 punkten tillämpas på en person vars jämkningsperiod pågår när denna lag träder i kraft
den lag angående jämkning av förmåner som
gäller vid ikraftträdandet till utgången av
jämkningsperioden.
Utan hinder av vad som bestäms i 4 kap. 6 §
1 mom. kan, även om maximitiden har uppfyllts,
jämkad arbetslöshetsförmån beviljas en sådan
person som avses i 4 kap.1 § 1–4 punkten fram
till den 1 april 2004.
Vid tillämpningen av 5 kap. 3 § 2 mom. jämställs med arbetslöshetsdagpenning enligt denna lag arbetslöshetsdagpenning som betalts
den 1 januari 1997 eller för tiden efter det.
De åtgärder som avses i 8 kap. 2 § 4 mom. och
som kan räknas in i skyldigheten att vara i

arbete skall ha utförts efter att denna lag trätt
i kraft.
Arbete eller företagsverksamhet som har utförts eller bedrivits före denna lag trädde i kraft
räknas in i arbetsvillkoret enligt 9 kap. 5 §
2 mom.
Utan hinder av vad som bestäms i 9 kap. 6 §
1 mom. är arbetsmarknadsstödet från och med
att denna lag träder i kraft till och med 31
december 2003 dock 60 procent av det enligt
nämnda moment beräknade arbetsmarknadsstödet.
Bestämmelsen i 11 kap. 10 § 3 mom. om
återkrav av arbetslöshetsdagpenning tillämpas på återkrav av grundlöst utbetald arbetslöshetsdagpenning som riktar sig till tiden efter
ikraftträdandet.

Mariehamn den 2 oktober 2003
ROGER NORDLUND
lantråd
Ritva Sarin Grufberg
föredragande ledamot
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