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I enlighet med lagtingets beslut1
upphävs 2 § 12, 17, 19 och 23 punkten landskapslagen (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa,
ändras 2 § 2, 4, 5, 7, 9, 25 och 26 punkten, 8 §
3 punkten, 10 § och 15 § 5 mom. samt
fogas till lagens 2 § nya 3a, 13a, 20a och 2730 punkter som följer:
2§
Bestämmelser som inte tillämpas
Med stöd av denna lag ska följande bestämmelser i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
inte tillämpas i landskapet:
-------------------------------------2) 1 kap. 5 § 11 punkten om högsta förhöjda
lönesubvention,
-------------------------------------3a) 2 kap. 20 § 1 mom. om aktiveringsplan och
integrationsplan,
4) 5 kap. 3 § 3 mom. andra meningen om sammansatt stöd eller högsta förhöjda lönesubvention,
1)
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5) 5 kap. 4 § 4 mom. om högsta förhöjda lönesubvention eller arbetsmarknadsstöd och sysselsättningsstöd till arbetsgivaren,
-------------------------------------7) 7 kap. 1 § 4 mom. om lönesubventioners
inverkan på arbetslöshetsförmåner,
-------------------------------------9) 7 kap. 5 § 3 mom. om resebidrag,
-------------------------------------13a) 8 kap. 4 a § 1 mom. om aktiverings- och
integrationsplan,
-------------------------------------20a) 11 kap. 2 § 5 mom. 4 punkten om högsta
förhöjda lönesubvention,
-------------------------------------25) 13 kap. 10 § om register över förmånstagare,
26) 14 kap. 3 § om finansiering av den inkomstrelaterade dagpenningen och av grunddagpenningen,
27) 14 kap. 3 a § om finansiering av arbetsmarknadsstödet,
28) 14 kap. 3 b § om förskott som ska betalas
för täckande av förmånerna,
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29) 14 kap. 3 c § om uppbörd av kommunernas
finansieringsandel och
30) 14 kap. 3 d § om övriga bestämmelser om
finansieringen.
8§
Heltidsstudier
Med avvikelse från bestämmelserna i 2 kap.
6 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa ska som heltidsstudier betraktas
------------------------------------3) på gymnasialstadienivå bedriven studieförberedande utbildning med yrkesprofil och
yrkesutbildning samt andra studier, när studiernas omfattning enligt läro- eller utbildningsplanen är minst fem studiepoäng eller tre studieveckor per studiemånad i genomsnitt eller,
om studierna inte har dimensionerats i studiepoäng eller studieveckor, omfattningen enligt
utbildningsprogrammet är i genomsnitt minst
25 veckotimmar.

lösa beviljas inte resebidrag på grundval av ett
sådant anställningsförhållande som har börjat
innan myndigheten har beviljat bidrag.
15 §
Övergångsbestämmelser i fråga om
tillämpningen av lagen om
utkomstskydd för arbetslösa
-------------------------------------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 31 december 2009.
-------------------------------------_________
Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.
_________

10 §
Arbetsmarknadsstöd i form av resebidrag
Med avvikelse från bestämmelserna i 7 kap.
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