
 PROTOKOLL 
 Nummer Sammanträdesdatum 

 18 27.10.2020 

 

 
 

Protokoll fört vid enskild föredragning 
Näringsavdelningen 
Allmänna byrån, N1 

 

 
Beslutande Föredragande Justerat 

Minister 
Fredrik Karlström 

Avdelningschef 
Linnéa Johansson 

Omedelbart 

 

…...……………....…......…........….. …...……………....…......…........….. 

 
Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 24  

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposit-

ion till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlän-

ningslagen. 

ÅLR 2020/7865 

801 N1  

 

Beslöts lämna utlåtande enligt bilaga 1, N120E18.  

 

 

 

 

 

 

 



  Bilaga 1 till N120E18_27102020  

 

Postadress Telefon Telefax E-post 

PB 1060 (018) 25000 (018) 19155 registrator@regeringen.ax 

AX-22111 MARIEHAMN, Åland URL www.regeringen.ax 

Tjänstebrev bör ställas till Ålands landskapsregering, inte till enskild tjänsteman 

 

   Dokumentnamn Nr Sidnr 

 UTLÅTANDE 801 N1 1 (2) 

  
 Datum Dnr 

 27.10.2020 ÅLR 2020/7865 
   

 Arbets- och näringsminsiteriet 

 Pb 32 

 00023 STATSRÅDET 

 

 e-post:  kirjaamo@tem.fi 

  olli.sorainen@tem.fi 

 

  

  
Hänvisning 

Er begäran om utlåtande e-post den 12.10.2020 

 
Kontaktperson 

Linnéa Johansson 

 
Ärende 

UTLÅTANDE OM UTKAST TILL REGERINGENS 

PROPOSITION TILL RIKSDAGEN MED FÖRSLAG 

TILL LAG OM ÄNDRING AV UTLÄNNINGSLAGEN 

 

 

Begäran om utlåtande  

Arbets- och näringsministeriet har begärt utlåtande från 

landskapsregeringen om ovanstående utkast till proposition. 

 

Landskapets behörighet  

Det område som förslaget omfattar hör till rikets lagstiftningsbehörighet 

enligt 27 § 1 mom. 2 punkten om rätt att vistas i landet och 21 punkten 

om arbetsrätt enligt självstyrelselagen för Åland (ÅFS 1991:71).  

 

Landskapets behörighet gäller främjande av sysselsättningen enligt 18 § 

1 mom. 23 punkten i självstyrelselagen. 

 

Enligt Republikens presidents förordning (ÅFS 2010:71) om skötseln i 

landskapet Åland av de uppgifter som i stöd av utlänningslagen 

föreskrivs för arbets- och näringsbyråerna  

 

(FFS 809/2010) 

 

1 §. De uppgifter som i stöd av utlänningslagen (301/2004) föreskrivs 

för arbets- och näringsbyråerna sköts i landskapet Åland av Ålands 

arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, om arbetet helt eller 

huvudsakligen utförs i landskapet Åland. 

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet sköter de uppgifter 

som avses i 1 mom. även när en huvudsaklig plats för att utföra arbetet 

inte kan anges, om arbetsgivarens verksamhetsställe finns i landskapet 

Åland. 
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I fråga om rikslagar som har särskild betydelse för landskapet skall 

utlåtande inhämtas av landskapet innan lagen stiftas (28 § 2 mom. 

självstyrelselagen). 

 

Förslagets innehåll  

Syftet är att förebygga utnyttjande av utländsk arbetskraft och förbättra 

den rättsliga ställningen för dem som fallit offer för 

arbetskraftsutnyttjande. Utländska arbetstagares rätt att arbeta utvidgas 

så att de i situationer då de utnyttjats kan söka anställning hos en annan 

arbetsgivare inom samma eller något annat yrkesområde. Dessutom ska 

de ha rätt att få ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd för att söka nytt 

arbete. Syftet med dessa lagändringar är också att främja avslöjandet av 

arbetsrelaterat utnyttjande. 

 

Det föreslås påföljder för arbetsgivare och uppdragsgivare som handlar i 

ond tro. Den föreslagna påföljden är att uppehållstillstånd som sökts på 

grund av arbete kan vägras, om det finns grundad anledning att 

misstänka att arbetsgivaren eller uppdragsgivaren rekryterar från 

utlandet i syfte att kringgå bestämmelserna om inresa i landet.  

 

Propositionen har också som mål att det skapas hållbarare grunder för 

utveckling av arbetskraftsinvandringen och att näringarna och företagen 

i Finland ska ha jämlikare konkurrensmöjligheter. 

 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

 

Landskapsregeringens utlåtande 

Landskapsregeringen understöder genomförande av förslaget i enlighet 

med det i propositionen presenterade innehållet.  

 

 

 

 

Näringsminister Fredrik Karlström 

 

 

 

 

Avdelningschef Linnéa Johansson 
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