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UTLÅTANDE OM REGERINGENS PROPOSITION 

67/2020 TILL RIKSDAGEN MED FÖRSLAG TILL LAG 

OM STÖD FÖR ÅTERANSTÄLLNING OCH 

GOTTGÖRELSE FÖR 

VERKSAMHETSBEGRÄNSNINGAR TILL 

FÖRPLÄGNADSFÖRETAG  

 

 

 

Ålands landskapsregering har tagit del av regeringens proposition, RP 

67/2020 till riksdagen med förslag till lag om stöd för återanställning och 

gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag. 

 

Propositionen har föreslagits som en direkt följd av att 

undantagsförhållande råder i landet sedan den 16 mars 2020 på grund av 

coronavirusepidemin samt beslutet att stänga restaurangerna fram till och 

med 31.5.2020. Landskapsregeringen konstaterar att undantagsförhållande 

är rikets behörighet och att de förordningar som satts i kraft på basen av 

beredskapslagen gäller också på Åland.  

 

Turismen är Ålands basindustri och utgör 18,4 procent av BNP och står 

för 25,2 procent av den privata sysselsättningen på Åland. 

Passagerarsjöfarten är den viktigaste delen i turismen och med stängda 

gränser till och från Finland samt stängda restauranger slår det mycket 

hårt mot den åländska ekonomin. Indirekt drabbas även många 

landbaserade företag vilket sammantaget gör att landskapregeringen är 

mycket oroad inför framtiden.  

 

Den åländska ekonomin är liten med omfattande personkontakter och 

handelsutbyte med såväl Finland som Sverige samt är beroende av 

resandeströmmarna och transporterna till och från Åland både öster- och 

västerut. Arbetslöshetsgraden den 1 maj 2020 var 12,7 procent och för 

unga under 25 år över 18 procent. Prognosen för år 2020 är att BNP 

minskar med 11,7 procent. 
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Ålands landskapsregering konstaterar att propositionen på ett 

förtjänstfullt sätt strävar efter förenklade administrativa förfaranden vilket 

möjliggör snabb verkställighet och gynnar därmed en bransch som 

befinner sig i stor kris.  

 

Förslaget ger genom återanställningsstödet incitament till restaurangerna 

att återuppta verksamheten och främjar därigenom sysselsättningen. 

 

Gottgörelsen för verksamhetsbegränsningar ger en viss ersättning för 

företagens fasta kostnader under stängningsperioden. 

 

Landskapsregeringen föreslår dock att jämförelsetalet i 6 och 7 §§ baseras 

på motsvarande månader (april och maj) år 2019 för att ge en korrekt bild 

av det enskilda företagets säsongsutfall gällande försäljningen. För de 

företag som inte har bedrivit verksamhet under år 2019 är det nuvarande 

förslaget relevant att tillämpa. 

 

Med tanke på sommarturismens stora betydelse för Åland är det möjligt 

att uppskattningen av stödets geografiska fördelning är underskattad. 

 

I övrigt understöder landskapsregeringen genomförande av förslaget i 

enlighet med det i propositionen presenterade innehållet. 
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