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I enlighet med lagtingets beslut1
upphävs 23 §, 24 §, 24a §, 26 §, 26a §, 26b § och
27 § landskapslagen den 19 april 1972 om sysselsättning (24/1972), av dessa lagrum 23 och
26a §§ sådana de lyder i landskapslagen den 14
januari 1986 (4/1986), 24a § sådan den lyder i
landskapslagen den 4 mars 1977 (12/1977), 26 §
sådan den lyder i landskapslagen den 25 juli
1983 (32/1983) samt 26b § sådan den lyder i
landskapslagen den 1 april 1987 (22/1987),
ändras 8 § 1 mom., rubriken till 3 kap., 16 § och
20 § 1 mom., av dessa lagrum 16 § sådan den
lyder i landskapslagen den 14 januari 1986,
samt
fogas nya 8a-d §§ till lagen som följer:
2 kap.
Anordnandet av arbets- och
utbildningstillfällen
8§
En arbetslös person som har fullgjort läroplikten, men som inte har fyllt 65 år, och som vid
arbetsförmedlingen anmält sig som arbetslös
arbetssökande och åt vilken arbete eller möjlighet till utbildning inte kunnat ordnas genom
arbetsförmedlingens försorg, skall såvitt möjligt beredas arbete genom åtgärder av landskapet eller den kommun, i vilken vederbörande har
sitt egentliga bo och hemvist.
-------------------------------------1)

Ls framst. nr 16/2002-2003
Nu bet. nr 5/2002-2003

8a §
Arbetsförmedlingen skall tillsammans med
den arbetslösa arbetssökande utarbeta en
handlingsplan för arbetssökande. Om det inte
är uppenbart onödigt, skall planen utarbetas
senast när den arbetssökande har varit arbetslös i fem månader utan avbrott. Om den arbetssökande varit arbetslös utan avbrott i minst fem
månader, skall planen vara specificerad.
En reviderad specificerad handlingsplan för
arbetssökande skall utarbetas, om en arbetslös
arbetssökande
1) har rätt till arbetsmarknadsstöd och har
fått arbetslöshetsdagpenning under maximitiden eller
2) på basis av arbetslösheten har fått arbetsmarknadsstöd under minst 500 dagar.
8b §
Handlingsplanen för arbetssökande skall
innehålla en bedömning av den arbetslösa arbetssökandens kunnande och servicebehov. I
planen överenskoms om sysselsättningsfrämjande service och åtgärder och vid behov övriga
åtgärder som förbättrar arbetsmarknadsfärdigheterna och funktionsförmågan.
En specificerad handlingsplan för arbetssökande skall innehålla arbets- eller utbildningsplatser som den arbetslösa arbetssökande kan
söka, andra sysselsättningsfrämjande åtgär-
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der eller åtgärder som hänför sig till utredande
av arbetsförmågan eller hälsotillståndet.
Handlingsplanen enligt 1 och 2 mom. skall
undertecknas av den arbetssökande och arbetsförmedlingen. Den arbetslösa arbetssökande
skall få ett exemplar av den undertecknade
planen.
8c §
En arbetslös arbetssökande är skyldig att
delta i intervjuer för arbetssökande, i utarbetandet av handlingsplanen för arbetssökande
och i service och åtgärder som överenskommits
i handlingsplanen.
En arbetslös arbetssökande för vilken det
har utarbetats en specificerad handlingsplan
för arbetssökande och som har varit arbetslös
minst fem månader utan avbrott är skyldig att
följa planen till den del man i den har kommit
överens om det som avses i 8b § 2 mom. En
arbetslös arbetssökande är härvid dessutom
skyldig att på det sätt som avtalats i handlingsplanen på bestämda tider meddela arbetsförmedlingen hur han eller hon har följt planen.
Om arbetsförmedlingen förutsätter någon annan redogörelse för hur planen har följts, skall
detta skrivas in i handlingsplanen.
Om den arbetssökande försummar att iaktta
de skyldigheter han eller hon har enligt 1 mom.
och 2 mom. gäller vad som bestäms i 6 § 2 mom.
4 punkten landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av lagen om utkomstskydd
för arbetslösa (71 /2003) eller vad som med stöd
av landskapslagen bestäms i 2 kap. 20 § lagen
om utkomstskydd för arbetslösa (FFS
1290/2002).
Samarbetsskyldigheten enligt 2 mom. gäller
under den tid personen är arbetslös arbetssökande. Samarbetsskyldigheten upphör när
personen uppfyller det arbetsvillkor som förutsätts för arbetslöshetsdagpenning.

8d §
Arbetsförmedlingen skall aktivt erbjuda arbete och utbildning samt tillhandahålla tjänster och åtgärder som ingår i handlingsplanen för
arbetssökande samt följa hur planen genomförs
och för sin del se till att serviceprocessen framskrider.
Arbetsförmedlingen skall tillhandahålla sådan sysselsättningsfrämjande service som ingår i den reviderade specificerade handlingsplanen för arbetssökande och för arbetslösa arbetssökande ordna övriga åtgärder enligt planen,
dock inom gränserna för de anslag som anvisats
arbetsförmedlingen.
3 kap.
Utkomstskydd
16 §
Utkomsten för en person som avses i 8 §
tryggas i form av arbetslöshetsdagpenning och
arbetsmarknadsstöd med landskapets medel
på det sätt som föreskrivs i landskapslagen om
tillämpning i landskapet Åland av lagen om
utkomstskydd för arbetslösa.
20 §
I anslutning till Ålands arbetsförmedlingsbyrå finns en arbetskraftskommission. Närmare bestämmelser om arbetskraftskommissionens uppgifter finns i landskapslagen om tilllämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa.
------------------------------------_________
Denna lag träder i kraft den 1 november 2003.
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