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LANDSKAPSLAG
om ändring av landskapslagen om läroavtalsutbildning

Föredragen för Republikens President den 15 februari 2008
Utfärdad i Mariehamn den 20 mars 2008

I enlighet med lagtingets beslut1
ändras 20 § landskapslagen (1998:59) om
läroavtalsutbildning samt
fogas till lagen nya 20a och 22a §§ som följer:
20 §
Studiesociala förmåner
Den teoretiska undervisningen är avgiftsfri
för lärlingen.
Lärlingen har under den tid hon eller han
deltar i den teoretiska undervisningen rätt till
studiesociala förmåner enligt följande:
1) 23,91 euro i dagpenning per teoristudiedag
som ersättning för inkomstbortfall,
2) till en lärling som försörjer barn under 18 år
betalas barnförhöjning till dagpenningen, vilken är för ett barn 4,53 euro, för två barn sammanlagt 6,65 euro och för tre eller flera barn
sammanlagt 8,58 euro,
3) reseersättning ges per teoristudiedag då
färdvägen i ena riktningen mellan hemorten
eller lärlingsorten och den ort där undervisningen ordnas överstiger 10 km enligt billigaste
färdsättet och om lärlingen är inom pendlingsregionen; utanför pendlingsregionen ges reseersättning när teoriperioden börjar och slutar
enligt billigaste färdsätt,
4) maximalt 35 euro per teoristudiedag eller
maximalt 300 euro per teoristudiemånad i in-
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kvarteringsersättning mot kvitto, om undervisningen ordnas utanför pendlingsregionen samt
5) 6,50 euro i kostersättning per teoristudiedag under teoriperioden.
I denna lag avses med hemort lärlingens hemkommun och med lärlingsort den kommun där
den av arbetsgivaren anvisade lärlingsplatsen
finns. En lärling anses vara innanför pendlingsregionen om han eller hon inte har en restid som
under normala förhållanden från hemorten eller lärlingsorten till den ort där undervisningen
ordnas sammantaget tur och retur är längre än
två timmar. Av särskilda skäl kan reseersättning som avses i 3 punkten betalas också under
teoriperioden.
Om lärlingen lyfter lön för samma tid eller har
rätt till andra lagstadgade förmåner än de som
bestäms i denna lag, har han eller hon dock med
avvikelse från det ovan nämnda endast rätt till
ersättning för rese- och inkvarteringskostnader.
20a §
Indexjustering av studiesociala förmåner
Beloppen för de studiesociala förmånerna i
20 § 2 mom. 1 och 2 punkten fastställs årligen
på basis av föregående års belopp. Till föregående års belopp läggs den ändring i det konsumentprisindex som fastställts av Ålands sta-
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tistik- och utredningsbyrå och som ägde rum
under det föregående kalenderåret, avrundat
till närmaste euro. De indexjusterade beloppen
tillämpas från och med augusti månad och fastställs av landskapsregeringen före utgången av
april månad.
22a §
Rätt att få och lämna ut uppgifter
På utlämnande och hemlighållande av uppgifter tillämpas landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet, om inte annat
följer av denna lag.
Landskapsregeringen har utan hinder av bestämmelserna om hemlighållande av handlingar och utan ersättning rätt att av andra myndig-

heter få de uppgifter som är nödvändiga för att
verkställa och utveckla läroavtalsutbildningsuppgifter.
_________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och
tillämpas på stöd för teoristudiedagar som sker
efter den 31 december 2008.
De första indexjusterade beloppen enligt lagen börjar gälla den 1 augusti 2009 då 20a §
träder i kraft.
Beslut om stöd för teoristudiedagar enligt
denna lag får fattas före lagens ikraftträdande.
Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas
innan den träder i kraft.

Mariehamn den 20 mars 2008
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