ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
2009

Nr 7

Nr 7
LANDSKAPSLAG
om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd

Föredragen för Republikens President den 20 februari 2009
Utfärdad i Mariehamn den 26 februari 2009

I enlighet med lagtingets beslut1 föreskrivs:
1§
Lagens syfte och tillämpningsområde
Underhållet för en i landskapet stadigvarande bosatt person under 18 år tryggas genom
underhållsstöd på så sätt att lagen om underhållsstöd (FFS 580/2008), inom landskapets
behörighet och med de avvikelser som anges i
denna lag, ska tillämpas i landskapet Åland.
En person under 18 år som inte är stadigvarande bosatt i landskapet har rätt till underhållsstöd i enlighet med denna lag om han eller
hon, på grundval av rådets förordning (EEG) nr
1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller
deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, är berättigad till sociala trygghetsförmåner med stöd av landskapslagstiftningen.
Lagen om underhållsstöd ska tillämpas i
landskapet sådan den lyder då denna lag träder
i kraft. Ändras därefter lagen om underhållsstöd, ska ändringarna gälla i landskapet från
tidpunkten för deras ikraftträdande i riket.
2§
Förvaltningsuppgifter
De förvaltningsuppgifter som enligt lagen om
underhållsstöd sköts av Folkpensionsanstalten ska i landskapet Åland skötas av landskapsregeringen såvitt fråga är om uppgifter
som hör till landskapets behörighet.
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Landskapsregeringen kan med stöd av 32 §
självstyrelselagen samtycka till att de förvaltningsuppgifter som avses i 1 mom. i enlighet
med en överenskommelseförordning överförs
genom avtal till Folkpensionsanstalten.
De blanketter som avses i 3 § lagen om underhållsstöd ska användas i landskapet om inte
landskapsregeringen bestämmer att särskilda
blanketter om underhållsstöd som landskapsregeringen fastställer ska användas.
3§
Avvikelser
De i 44 § lagen om underhållsstöd angivna
ersättningarna fördelas och utbetalas genom
landskapsandelssystemet till kommunerna i
förhållande till deras invånarantal.
4§
Hänvisningar
Hänvisningen i 21 § 3 mom. 4 punkten lagen
om underhållsstöd till lagen om utkomststöd
(FFS 1412/1997) ska inom landskapets behörighet avse landskapslagen (1998:66) om tilllämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd.
Hänvisningarna i 36 och 37 §§ lagen om underhållsstöd till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) ska inom
landskapets behörighet avse landskapslagen
(1977:72) om allmänna handlingars offentlighet.
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5§
Finansiering
Underhållsstöd för en i landskapet stadigvarande bosatt person under 18 år betalas av
landskapets medel.

6§
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.
_________
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