ÅLANDSDELEGATIONEN

Diarienr D 10 08 01 4
D 10 08 01 5

Helsingfors/Mariehamn 14.4.2008
Nr 14/08
Hänvisning Ålands lagtings skrivelse
17.3.2008, nris 36-37/2008.

Till Justitieministeriet

Ärende

Utlåtande över följande av lagtinget 17.3.2008 antagna landskapslagar:
1. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa.
2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet.
Ålandsdelegationen avger i det följande ett gemensamt utlåtande
över ovan nämnda landskapslagar.

Landskapslagarnas huvudsakliga innehåll
Genom landskapslagarna anpassas blankettlagen om utkomstskydd för arbetslösa till genomförda ändringar i rikets lag om utkomstskydd för arbetslösa. Ändringarna är i huvudsak av teknisk
natur och föranleds främst av avvecklandet av det sammansatta
stödet i rikslagstiftningen och ändrade finansieringsmodeller. I fråga om den specificerade handlingsplanen och sysselsättningsplanen införs i landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet
ett krav på ökad aktivitet från den arbetssökandes sida. Sysselsättningsstödet för arbetspraktik kompletteras med en barnförhöjning.
Lagstiftningsbehörigheten
Landskapslagarna gäller landskapets myndigheter, kommunernas
förvaltning, socialvård, undervisning och läroavtal samt främjande
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av sysselsättningen på vilka områden lagstiftningsbehörigheten
jämlikt 18 § 1, 2, 4, 13, 14 och 23 punkterna i självstyrelselagen tillkommer landskapet.
Lagstiftningsbehörigheten gällande försäkringsavtal och socialförsäkring har i självstyrelselagens 27 § 11 punkt och 29 § 1 mom. 3
punkt hänförts till riket. Med anledning härav har rikslagens bestämmelser om den inkomstrelaterade dagpenningen inte intagits i
landskapslagstiftningen. Rikslagens bestämmelser härom är direkt
tillämpliga i landskapet.
Lagstiftningsbehörigheten gällande de grundläggande fri- och rättigheterna tillkommer riket enligt 27 § 1 punkten i självstyrelselagen. Grundlagens 19 § förutsätter att var och en skall garanteras
rätt att få sin grundläggande försörjning tryggad vid bl.a. arbetslöshet. Enligt Ålandsdelegationens uppfattning innebär de i landskapslagarna intagna avvikelserna från rikslagstiftningen inte några från rikslagstiftningen avvikande ingrepp i de grundläggande frioch rättigheterna.
Ålandsdelegationens utlåtande
Ålandsdelegationen finner att landskapslagen om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och landskapslagen om ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet faller inom
landskapets lagstiftningsbehörighet.
Närvarande

Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Lampi, Mäenpää
och Olsson.

På Ålandsdelegationens vägnar:

Peter Lindbäck
ordförande
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Rainer Åkerblom
sekreterare

