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Beslut 

Begäran om utlåtande  

Arbets- och näringsministeriet har gett landskapsregeringen möjlighet att lämna 

utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 

lagen om temporärt kostnadsstöd för företag. 

 

Landskapets behörighet  

Det område som förslaget omfattar hör till landskapets lagstiftningsbehörighet enligt 18 § 

1 mom. 22 punkten om åtgärder för att främja näringsverksamheten i självstyrelselagen 

för Åland (ÅFS 1991:71).  

 

Enligt 28 § 2 mom. i självstyrelselagen ska i fråga om rikslagar som har särskild betydelse 

för landskapet utlåtande inhämtas av landskapet innan lagen stiftas.  

 

Förslagets innehåll  

Syftet med lagen är att stödja kontinuiteten i företagens verksamhet i den svåra situation 

som uppstått till följd av covid-19-pandemin samt att minska antalet företag som går i 

konkurs genom att ge företagen mer tid att anpassa sin verksamhet och sina kostnader i 

och med att den kris som orsakats av covid-19-pandemin har dragit ut på tiden och 

smittspridningen åter har tagit fart.  

 

I den föreslagna lagen preciseras de bestämmelser som gäller kriterierna för beviljandet 

och riktandet av kostnadsstödet, det maximala stödbeloppet, godtagbara kostnader som 

stöd kan beviljas för, stödperioden samt jämförelseperioden för omsättningen. 

Stödperioden föreslås omfatta fyra månader, det högsta beviljade stödbeloppet per 

företag fördubblas och särskilt riktandet av stödet till småföretag och ensamföretagare 

förbättras. 



 

 

 

  
2 (2) 

 

Landskapsregeringens utlåtande 

Landskapsregeringen hänvisar till utlåtande avgivet 20.10.2020 (brev nr 797 N1) angående 

ställningstagandet att lagändringen och förlängningen av kostnadsstödslagen ska 

tillämpas även på Åland. 

 

Landskapsregeringen noterar att det ändrade temporära kostnadsstödet inte påverkas av 

stöd som beviljas av landskapsregeringen förutsatt att de av EU reglerade stödnivåerna 

inte överskrids. 

 

Landskapsregeringen understöder innehållet i utkastet till regeringsproposition. 

 


