1990-91 L t-Ls framst. nr 19
LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING

till Landstinget ;rned~ förslag till landskapslag
angående ändring av landskapslagen om
semesterpenning för småföretagare.
En småföretagare kan enligt landskapslagen om semesterpenning för småföretagare (32/7 5) beviljas stöd, s.k. semesterpenning, om hans ekonomiska situation är
sådan att han utan stödet inte har möjlighet .att ta ut ledighet., .
För att småföretagaren skall vara berättigad till semesterpenning

kr_~ver

lagen

bl.a. att han häller semester under minst sex arbetsdagar och att han.imct,r,ned stöd
av annan lag är berättigad till semester eller semesterersättning för fler. än fem
·arbetsdagar. Semesterpenning beviljas per arbetsdag under semestern dock inte för
fler än sex arbetsdagar.
För att förbättra småföretagares förmåner i anslutning till deras semester
föreslår landskapsstyrelsen att den period av semestern som, . berättigar till
semesterpenning förlängs till åtta arbetsdagar och att möjligheten utpkas , att
erhålla annan lagstadgad semesterförmän till sju arbetsdagar. Dessutom föreslås
att kravet på det antal arbetsdagar som småföretagaren måste hålla semester för
att vara berättigad till semesterpenning sänks från sex till fyra arbetsdagar.
Liknande ändringar har företagits i de bestämmelser som gäller för.J riket
hemmahörande småföretagare (FFS 408/77, ändrad 1086/90).
Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande
Landskapslag
angående ändring av landskapslagen om semesterpenning för småföretagare

I enlighet med landstingets beslut
ändras 2 §,:le' mom. 4 och 5 punkterna samt 9 § l och 2 mom. landskapslagen
den 24 juli 197 5 om semesterpenning för småföretagare (32/7 5), av dessa lagrum
2 § l mom. 5 punkten samt 9 § l och 2 mom. sådana de lyder i landskapslagen den
16 juni 1988 (47/88) som följer:
2 §

Småföretagare kan beviljas semsterpenning under förutsättning

.

4) att han inte med stöd av annan lag är berättigad till semester under minst

- 2,.
~-'

.

åtta arbetsdagar eller till semester ersättning för minst denna tid samt
5) att han, om han ansöker om semesterpenning på förhand, förbinder sig att
hålla semester under minst fyra arbetsdagar, varvid semestern kan hållas i två
delar.

9§
Semesterpennihg betalas till en småföretagare för minst fyra och högst åtta
•';:

arbetsdagar sedan han meddelar att han har hållit semester. Meddelandet skall
tillställas landskapsstyrelsen inom tre månaGer efter semestern.
Uppger småföretagare i an'sökan att han redan har hållit semester beviljas
semesterperiningen under· förutsättning att semestern utgjorts

av

minst fyra

arbetsdagar, varvid semestern får ha hållits i högst två delar. Förutsättning för
beviljande av stöd på grund av ansökan som inkommer vid tidpunkt som anges i 8 §
3: mom. är dessutom att ansökan hat gjorts inom tre månader efter att semestern
·

uttagits~

~

-
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Denna lag' tillämpas första gången i fråga om semes·terpenning sorri beviljas för
semesterperioden 1991-1992.

Mariehamn den 5 februari 1991.
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