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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 19 

Turismens främjande, extra marknadsföringsmedel. 

ÅLR 2020/5581 

682 N1 

De åländska företagens möjlighet att delfinansiera marknadsföringen av 

destinationen Åland har praktiskt taget helt upphört som en följd av coro-

naviruspandemin. Likaså har näringslivets möjlighet att bidra med spon-

sormedel för marknadsföring av Tall Ships Races 2021 kraftigt minskat.  

 

Personal från Visit Åland r.f. samarbetar med Ålands Näringsliv r.f. i den 

extra rådgivningsinsats som genomförs för att underlätta för företagen. En 

del av VÅ:s ordinarie budget används för lokal marknadsföring för att sti-

mulera hemmamarknadskonsumtionen och som hjälp med att flytta fram 

planerade evenemang samt att skapa nya. 

 

Beslöts, i tillägg till resultatavtalet (beslut nr 5, 12.2.2019, ÅLR 

2018/8480), bevilja Visit Åland r.f. 550.000 euro. Beslöts även att frångå 

kravet på 50 procents medfinansiering från branschen. Beslutet motiveras 

med den exceptionella situationen som uppstått. 

 

Tilläggsmedlen ska användas till destinationsmarknadsföring som ökar 

Ålands attraktionskraft som besöksmål, till att stärka den varumärkesinsats 

som Michael Björklund genom Nordiska Matkompaniet bidrar med genom 

sin vinst i tävlingen Expedition Robinson samt till marknadsföringsinsatser 

kring Tall Ships Races 2021. Marknadsföringskampanjer genomförs med 

beaktande av olika länders restriktioner. 

 

200.000 euro påförs 26099 Ofördelat resursanslag i enlighet med andra till-

läggsbudgeten för landskapet Åland år 2020 och 350.000 euro påförs 

61000 Näringslivets främjande. 

 

Nr 20 

Turismens främjande, extra marknadsföringsmedel. 

ÅLR 2020/5584 

683 N1 

 

 

 



 2 (2) 

 

Beslöts, i tillägg till beslut om evenemangsbidrag (beslut 152 F1 den 

1.11.2017, ÅLR 2017/6376), bevilja ytterligare 50.000 euro till Marie-

hamns stad för driften av Tall Ships Races organisationen till följd av bort-

fall av sponsorering.  

 

Utbetalning av stödet, redovisning av kostnader samt rapportering riktas 

till såväl närings- som finansavdelningen och uppgörs enligt ursprungsbe-

slutet. 

 

Påföres 26099 Ofördelat resursanslag i enlighet med andra tilläggsbudg-

eten för landskapet Åland år 2020. 

 

 

 

 

 

 


