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Beslut 

Begäran om utlåtande  

Arbets- och näringsministeriet har begärt utlåtande från landskapsregeringen om 

regeringens proposition med förlängning av giltighetstiden för den temporära 

bestämmelsen om företagares rätt till arbetsmarknadsstöd i lagen om utkomstskydd för 

arbetslösa. Beslöts lämna utlåtande enligt nedan. 

 

Landskapets behörighet  

Landskapet har enligt 18 § 1 punkten i självstyrelselagen lagstiftningsbehörighet i fråga 

om landskapsregeringen och under denna lydande myndigheter och inrättningar. Till 

landskapets lagstiftningsbehörighet hör dessutom enligt 18 § 13, 14, 22 och 23 punkterna 

i självstyrelselagen med vissa undantag rättsområdena socialvård, undervisning, 

näringsverksamhet samt främjande av sysselsättning. 

 

Till rikets lagstiftningsbehörighet hör enligt 27 § 1 punkten i självstyrelselagen stiftande, 

ändring och upphävande av grundlag samt avvikelse från grundlag. Relevanta i 

sammanhanget är här de bestämmelser om de grundläggande fri- och rättigheterna som 

finns i grundlagens 2 kapitel. I grundlagens 18 § finns bestämmelser om näringsfrihet och 

rätten till arbete. Enligt bestämmelsens 2 mom. ska det allmänna främja sysselsättningen 

och verka för att alla tillförsäkras rätt till arbete. Enligt 19 § i grundlagen, som reglerar 

rätten till social trygghet, ska var och en genom lag få sin grundläggande försörjning vid 

arbetslöshet tryggad. Jämlikhetsbestämmelsen i grundlagens 6 § ger uttryck för 

huvudprincipen för jämlikhet och jämställdhet, dvs. att alla är lika inför lagen. 

 



 

 

 

  
2 (2) 

Gällande de föreslagna ändringarna omfattas de av landskapslag (2003:71) om 

tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och träder 

således i kraft på Åland samtidigt som i riket. Ålands arbetsmarknads- och 

studieservicemyndighet är ansvarig för genomförandet av lagstiftningen. 

 

Förslagets innehåll  

En företagare kan ha rätt till arbetsmarknadsstöd, om hans eller hennes heltidsarbete i 

företaget har upphört på grund av covid-19-pandemin. En persons arbete på heltid anses 

ha upphört på grund av att arbetsmängden i företaget har minskat eller om inkomsten av 

företagsverksamheten för varje person som deltar i arbetet som företagare är mindre än 

1.089,67 euro i månaden och inkomstminskningen beror på covid-19-pandemin. I regel 

förutsätter arbetslöshetsförmån att hela företagsverksamheten upphör. 

 

I lagförslaget föreslås det att giltighetstiden för den temporära bestämmelsen om 

företagares rätt till arbetsmarknadsstöd förlängs till den 31 oktober 2021. 

 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 juli 2021. 

 

Landskapsregeringens utlåtande 

Landskapsregeringen understöder genomförande av förslaget i enlighet med det i 

propositionen presenterade innehållet.  

 

 

 

 


