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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget rned förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om semes

terpenning för srnåföretagare. 

Enligt 1andskaps1agen om semesterpenning för småföretagare (32/7 5) kan en 

srnåföretagare beviljas stöd, semesterpenning, om hans ekonomiska situation är 

sådan att han utan stödet inte har möjlighet att ta ut ledighet. I lagen ingår 

bestämmelser närmast om de förutsättningar som skall föreligga för att företaga

ren skall kunna beviljas semesterpenning samt bestämmelser om handläggningen av 

ärenden. Sernesterpenning ansöks årligen hos en särskild företagarsemesternämnd, 

som tillsätts av landskapsstyrelsen. 

De nuvarande bestämmelserna om beviljande av semesterpenning har vid 

tillämpningen i någon mån visat sig vara oändamålsenliga. /\ v lagen framgår inte 

när semestern ska11 tas ut för att berättiga till semesterpenning. I praktiken har 

dock tiden från och med den l april till och med den 31 mars därpåföljande år 

betraktats som semesterperioden. Landskapsstyrelsen föreslår i klargörande syfte 

att en bestämmelse som överensstämmer med nuvarande praxis intas i lagen. 

En strikt tolkning av gällande regler medför att endast sådana ansökningar om 

semesterpenning som görs på förhand, d.v.s. före semester hål!s, och som tillställs 

företagarsernesternärnnden senast den 30 april kan beaktas vid fördelningen av de 

medel som anslagits för ändamålet. I och med att nuvarande bestämmelser inte 

medger ett tillräckligt flexibelt förfarande föreslås kravet på att ansökan skall 

göras pc'i förhand borttaget. Lagen föreslås även ändrad så att ansökningar som 

gäHer semesterpenning för semesterperioden men som inkommer efter att den 

lagstadgade tiden har utgått kunde beaktas, om medel för ändamålet kvarstår efter 

att de ansökningar som inkommit i tid har behandlats. A vsil<ten är att möjliggöra 

att så många småföretagare som möjligt, vilka uppfyller de allmänna villkoren för 

erhållande av semesterpenning, kommer i åtnjutande av stödet. 

Eftersom semesterpenning kunde beviljas antingen för semester som företaga

ren redan har hållit eller för semester som företagaren håller vid senare tidpunkt 

samt eftersom ansökningar som inkommer efter att den lagstadgade ansöknings

tiden har utgått i vissa fall skall kunna beaktas, är det dessutom nödvändigt att 

komplettera de regler som anger förutsättningarna för beviljande av semester

penning och betalning av bevl!jat stöd. 

De i lagen ingående besvärsbestämmelserna föreslås ändrade så att de i sak 

överensstämmer med motsvarande bestämmelser i lagen om tillämpningen i land-
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skapet Aland av lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (18/79). 

Med hänvisning till det anförda före liggs Landstinget til I antc.1ga11de 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om sernesterpenning för småföretagare 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 2 § l mom. 5 punkten, 8 §, 9 § ävensom L 2 § L och 2 mom. 

landskapslagen den 24 juli 197.5 om semesterpenning för småföretagare (32/7 5) av 

dessa lagrum 9 § sådan den lyder i landskapsldgen den 23 juli 1977 (78/77), som 

följer: 

2 § 

Små.företagare kan beviljas semesterpenning under förutsättning 

5) att han, om han ansöker om sernesterpenning på förhand, förbinder sig att 

hålla semester under minst sex arbetsdagar, varvid semestern inte får delas i flera 

än i två delar. 

8 § 

Semesterpenning beviljas för se mes ter sorn uttas under semesterperioden, 

vilken är tiden från och med den l april till och med den 31 mars därpå.följande år. 

Småföretagare skall ansöka om semesterpenning för semesterperioden hos 

företagarsemesternämnden senast den 30 april. 

Ansökan som inkommer senare än vad i 2 mom. sägs får beaktas om medel 

finns till förfogande. Inkommer ansökan efter att kalenderåret utgätt men innan 

semesterperloden utgår behandlas ansökan med de ansökningar som avser semester

penning för därpåföljande semesterperiod och som görs inom den i 2 rnom. nämnda 

tiden. Ansökan beaktas dock endast om medel finns till förfogande efter att de 

ansökningar som avser stöd för nästa sernesterperiod har behandlats. 
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9 § 

Semesterpenning som beviljas småföretagare på förhand betalas sedan före

tagaren efter sin semester meddelar att han hållit semester minst sex arbetsdagar. 

Meddelandet skall tillställas landskapsstyrelsen inom tre månader efter semestern. 

Uppger småföretagare i ansökan att han redan har hål!it semester beviljas 

semesterpenningen under förutsättning att semestern varat sammanlagt i minst sex 

arbetsdagar, varvid semestern inte får ha hållits i flera än i två delar. 

Förutsättning för beviljande av stöd på grund av ansökan som inkommer vid i 8 § 3 

mom. avsedd tidpunkt är dessutom att ansökan har gjorts inom tre månader efter 

att semestern uttagits. 

Företagaren får inte under den tid han åtnjuter semester som avses i denna lag 

utföra sådant arbete som regelmässigt hör till skötseln av företaget. 

12 § 

I företagarsemesternämndens beslut varigenom ansökan om semesterpenning 

helt eller delvis har förkastats får företagaren söka ändring hos landskapsstyrelsen 

inom 30 dagar från den dag han fick del av beslutet. I annat beslut som nämnden 

har fattat får ändring inte sökas genom besvär. 

I beslut som landskapsstyrelsen meddelat med stöd av denna lag får ändring 

inte sökas genom besvär. 

Denna Jag tillämpas första gängen i fråga om semesterpenning som beviljas för 

perioden från och med den 1 april 1988 till och med den 31 mars l 989. 

Mariehamn den 22 mars l 988 

Vicelantråd Gunnevi Nordman 

Lagberedningssekreterare Janina Groop 


