Cirkulärnr:

1997:5

Diarienr:

1997/0040

P-cirknr:

1997-2:2

Nyckelord:

Arbetsmarknadspolitik, ALU, OTA

Handläggare:

Lars-Gösta Andréen

Sektion/Enhet:

Förhandlingssektionen

Datum:

1997-01-08

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Personalfrågor
Ansvariga för arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Rubrik:

Ändringar i bestämmelserna om ALU och OTA

Bilagor:

SFS 1996:869, 1105, 1422 och 1423

1997:5

Personalpolitik: 1997-2:2

Nyckelord: Arbetsmarknadspolitik, ALU, OTA

Förhandlingssektionen
Lars-Gösta Andréen

1997-01-08

Kommunstyrelsen
Personalfrågor
Ansvariga för arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Ändringar i bestämmelserna om ALU och OTA
ALU
Den arbetsmarknadspolitiska åtgärden arbetslivsutveckling (ALU) har genom riksdagsbeslut förlängts att fortsätta även under 1997.
För ALU gäller under 1997 lagen (1996:869) om arbetslivsutveckling och förordningen (1992:1333) om arbetslivsutveckling.
Lagens bestämmelser är ändrade genom lagen (1996:1422) om ändring i lagen (1996:869) om arbetslivsutveckling. Ändringarna är konsekvensändringar till följd av uppskjutna förändringar av bestämmelserna om arbetslöshetsersättning.
Angående de uppskjutna förändringarna av bestämmelserna om arbetslöshetsersättning; se Kommunförbundets cirkulär 1997:4.
Förordningens giltighetstid är förlängd och vissa av dess bestämmelser ändrade genom förordningen (1996:1105) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1992:1333) om arbetslivsutveckling, dels ändring i samma förordning.
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Ovan nämnd lag, ändringslag och ändringsförordning — vilka träder i kraft
den 1 januari 1997 — bilägges detta cirkulär genom i Svensk författningssamling (SFS) publicerade författningstexter (SFS 1996:869, 1105 och 1422).
I sin tidigare lydelse fr.o.m. den 1 juli 1995 finns förordningen
(1992:1333) om arbetslivsutveckling bilagd till Kommunförbundets
cirkulär 1996:14.
Ändrade bestämmelser fr.o.m. den 1 januari 1997 i förordningen (1992:1333)
om arbetslivsutveckling
De ändrade bestämmelserna i förordningen innebär
dels att förordningen skall fortsätta av gälla t.o.m. den 31 december 1997,
dels att bestämmelserna om ersättning för resekostnader enligt 8 a § skall
upphöra att gälla,
dels att i 3 § anges att bestämmelser om den som anvisats verksamhet för arbetslivsutveckling också finns i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.
Angående förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd ; se Kommunförbundets cirkulär 1996:181.

OTA
Den arbetsmarknadspolitiska åtgärden Offentliga tillfälliga arbeten för äldre
arbetslösa (OTA) gäller fr.o.m. den 1 november 1996 t.o.m. den 31 december
1998.
Om OTA; se Kommunförbundets cirkulär 1996:165.
Genom lagen (1996:1423) om ändring i lagen (1996:870) om offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbtslösa har sistnämnda lag fått ändrade bestämmelser
— konsekvensändringar — på ett motsvarande sätt som enligt ovan lagen
(1996:869) om arbetslivsutveckling.
Ovan nämnd ändringslag — vilken träder i kraft den 1 januari 1997 — bilägges detta cirkulär genom i SFS publicerad författningstext SFS 1996:1423.

Bakgrund
Bakgrunden till förlängningen av ALU till att avse även 1997 framgår av regeringens sysselsättningsproposition (prop. 1995/96:222, s. 7.39–7.41) och
finansutskottets betänkande (bet. 1995/96:FiU15, s. 120 f.).
Se även Kommunförbundets cirkulär 1996:99.
Bakgrunden till konsekvensändringarna i bestämmelserna om ALU och OTA
till följd av de uppskjutna förändringarna av bestämmelserna om arbetslöshetsersättning framgår av Arbetsmarknadsutskottets betänkande (bet. 1996/
97:AU7; Utgiftsområde 13 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet (prop. 1996/
97:1).
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Frågor
Frågor om ALU och OTA besvaras av Lars-Gösta Andréen.
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Förhandlingssektionen
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