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Ärende 
UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM UNDER-
STÖD SOM BEVILJAS FISKERISEKTORN PÅ GRUNDVAL AV EN FÖRSÄMRAD 
EKONOMISK SITUATION 

 
Ålands landskapsregering har tagit del av jord- och skogsbruksministeriets 
förslag gällande statsrådets förordning om understöd som beviljas företag 
inom fiskerisektorn på grundval av en försämrad ekonomisk situation.  
 
Enligt 27 § 34 punkten i självstyrelselagen för Åland har riket lagstift-
ningsbehörighet i fråga om beredskap inför undantagsförhållanden. Av 
förslaget framkommer att understödet är en direkt följd av rådande undan-
tagsförhållande och därför ska förordningen även tillämpas på Åland. 
 
Syftet med förordningsförslaget är att dämpa de negativa ekonomiska kon-
sekvenserna inom fiskerisektorn till följd av covid-19-epidemin genom att 
trygga företagens likviditet. Stödet riktas till alla företag inom fiskerinä-
ringen utan begränsning i fråga om företagets storlek. Avsikten är att stöda 
företag som inte har haft ekonomiska svårigheter före epidemin men som 
har verifierbara problem på grund av den. Enligt förslaget ska stödet vara 
minst 3 000 euro och högst 120 000 euro. 
 
Landskapsregeringen välkomnar och stöder förslaget till statsrådets för-
ordning och anser att stödet kommer att fylla en viktig funktion i att trygga 
verksamheten i företag som är avgörande för en fungerande värdekedja 
inom fiskerinäringen.  
 
Landskapsregeringen har i ärendet hört Ålands fiskare r.f. och Ålands fisk-
odlarförening r.f. som har meddelat att de är positiva till förslaget.  
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