ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
2008

Nr 81

Nr 81
LANDSKAPSLAG
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I enlighet med lagtingets beslut1
ändras 28 § 2 mom., 30 § 2 mom. och 51 §
1 mom. landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet, av dessa lagrum 30 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2006/39, samt
fogas till 28 § ett nytt 3 mom., varvid det
nuvarande 3 mom., sådant det lyder i landskapslagen 2006/39, blir 4 mom., som följer:
28 §
Olika typer av handlingsplaner
-------------------------------------En reviderad, specificerad handlingsplan för
arbetssökande ska utarbetas om en arbetslös
arbetssökande
1) har fått arbetslöshetsdagpenning under
maximitiden och rätten till arbetslöshetsdagpenning har upphört enligt 6 kap. 7 eller 9 §§ i
lagen om utkomstskydd för arbetslösa (FFS
1290/2002) eller
2) på basis av arbetslösheten har fått arbetsmarknadsstöd under minst 500 dagar.
Den reviderade, specificerade handlingsplanen för arbetssökande ska utan dröjsmål ses
över om den arbetssökandes rätt till arbetsmarknadsstöd vid arbetslöshet har dragits in
med stöd av 8 kap. 4 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.
-------------------------------------1)

Lr framst. nr 9/2007-2008
Nu bet. nr 3/2007-2008

30 §
Den arbetslösa arbetssökandes skyldigheter
-------------------------------------En arbetslös arbetssökande, för vilken det har
utarbetats en specificerad handlingsplan för
arbetssökande eller en sysselsättningsplan för
arbetssökande, är skyldig att följa planen till
den del man i den har kommit överens om det
som avses i 29 § 2 mom. En arbetslös arbetssökande är dessutom skyldig att på det sätt som
har avtalats i handlingsplanen eller sysselsättningsplanen på bestämda tider meddela arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten
hur han eller hon har följt planen. Om arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten förutsätter någon annan redogörelse för hur planen
har följts, ska detta skrivas in i handlingsplanen
eller sysselsättningsplanen.
-------------------------------------51 §
Stödets belopp och varaktighet
Sysselsättningsstödet för arbetspraktik är
per praktikdag lika stort som den grunddagpenning som avses i 6 kap. 1 § 1 mom. i lagen om
utkomstskydd för arbetslösa. I sysselsättningsstödet ingår dessutom en barnförhöjning enligt
6 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa om den arbetslösa arbetssökande försörjer
barn under 18 år. Om den arbetslösa arbetssö-
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kande lyfter inkomstrelaterad dagpenning när
arbetspraktik inleds enligt detta kapitel och
utbetalningen av den inkomstrelaterade dagpenningen upphör i samband med detta, är
sysselsättningsstödet för arbetspraktik per
praktikdag lika stort som den inkomstrelaterade dagpenningen var per dag innan arbetsprak-

tiken inleddes. Beloppet justeras så som föreskrivs i lagen om folkpensionsindex.
-------------------------------------_________
Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.
_________
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