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SYNPUNKTER PÅ EN PLANERAD ÄNDRING 

AV LAGEN OM TEMPORÄRT KOSTNADSSTÖD 

FÖR FÖRETAG (FFS 508/2020) 

 

Begäran om utlåtande  

Arbets- och näringsministeriet har gett landskapsregeringen möjlighet att 

ge synpunkter på en planerad ändring av lagen om temporärt 

kostnadsstöd för företag (FFS 508/2020). 

 

Landskapets behörighet  

Det område som förslaget omfattar hör till landskapets 

lagstiftningsbehörighet enligt 18 § 1 mom. 22 punkten om åtgärder för 

att främja näringsverksamheten enligt självstyrelselagen för Åland (ÅFS 

1991:71).  

 

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

särskild betydelse för landskapet utlåtande inhämtas av landskapet innan 

lagen stiftas.  

 

Förslagets innehåll  

Syftet med kostnadsstödet är att hjälpa företagen att klara sig i den svåra 

ekonomiska situation som coronaviruset orsakar. Stödet ersätter 

företagens fasta kostnader som är svåra att anpassa och lönekostnaderna, 

men stödet ersätter inte minskad omsättning. Det föreslås ändringar i 

kostnadsstödet så att det bättre ska motsvara behoven hos de företag som 

lidit värst. De grundläggande principerna för stödet förblir emellertid 

desamma. 

Villkoret för kostnadsstödet är fortfarande att både branschens och 

företagets omsättning har sjunkit avsevärt. I den tidigare lagen om 

temporärt kostnadsstöd för företag krävdes det en minskning på 10 

procent av branschens omsättning och 30 procent av företagets omsättning 

för att berättiga till stödet. Gränserna granskas på nytt under beredningen 
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och det kan vara befogat att sänka dem beroende på utvecklingen för 

branschernas omsättning under den valda stödperioden. 

Avsikten är att överlämna en proposition till riksdagen för behandling i 

oktober, att lagändringarna ska träda i kraft i december 2020 och att 

ansökan om kostnadsstöd kan börja i slutet av december. Företagen ska 

fortsättningsvis ansöka om stödet elektroniskt hos Statskontoret. 

 

Arbets- och näringsministeriet efterfrågar synpunkter på: 

- vilka månader som affärsverksamheten har drabbats hårdast av 

pandemin efter 1 juni 2020, för vilken period stöd ska utbetalas, 

vilken jämförelseperiod som ska användas vid beräkningen av 

stödet, om minimiomsättningen hos företag som berättigar till stöd 

ska tas bort samt om de kostnader som företagen kan få stöd för ska 

utvidgas, 

- om stödet kan omfatta företag på Åland. 

Landskapsregeringens utlåtande 

Landskapsregeringen konstaterar att hittills har alla månader efter 1 juni 

2020 drabbat affärsverksamhet inom i synnerhet transport, hotell- och 

restaurangverksamhet, personliga tjänster samt delar av handel mycket 

hårt. De fortsatta reserestriktionerna är det enskilt största hindret för en 

återhämtning av den åländska ekonomin. 

 

Landskapsregeringen föreslår med anledning av det att stöd utbetalas för 

alla månader som restriktioner i Finland är i kraft gällande resande och 

näringsverksamhet. Jämförelseperioden bör vara motsvarande tid år 

2019. 

 

Landskapsregeringen stöder att minimikravet gällande omsättning i 

företag tas bort för att möjliggöra stöd även till de minsta företagen samt 

att vilka kostnader som kan berättiga till stöd utvidgas så att företag i 

branscher som hittills har missgynnats t.ex. inom evenemang, taxi- och 

resebyrårörelse kan få stöd. 

 

Landskapsregeringen konstaterar att det strikt reglerade 

undantagsförhållandet inte längre råder i Finland men att det fortfarande 

råder en situation med beredskap och exceptionella förhållanden som 

enligt Finlands regering kräver ingrepp i medborgarnas allmänna 

rättigheter och en reglering av näringslivet. Huvudsakligen till följd av 

dessa, utan att lägga någon värdering i om åtgärdernas omfattning är 

ändamålsenlig, kommer Ålands BNP att minska med 16 % i år. 

 

Med beaktande av det ovanstående kan landskapsregeringen understöda 

att ändringen och förlängningen av kostnadsstödslagen ska tillämpas 

även på Åland. Landskapsregeringen anser däremot inte att eventuella 

krisstöd som landskapsregeringen beviljar företag ska avdras från 

kostnadsstödet. Det inskränker i så fall på den åländska 

lagstiftningsbehörigheten gällande näringslivet. 

 

 

Näringsminister  Fredrik Karlström 

 

 

Avdelningschef  Linnéa Johansson   
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