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Finlands Kommunförbund
6.10.2020

Frågor och svar till kommunerna när stödet till ensamföretagare upphör – mer tid för behandling av ansökningar och återbetalning av understöd som inte använts
Kommunerna är behöriga myndigheter när det gäller beviljande av stöd för ensamföretagare. I detta dokument har samlats frågor och svar som kan stödja kommunerna när stödet till ensamföretagare upphör. Arbets- och näringsministeriet och Kommunförbundet har utarbetat svar, till behövliga delar med hänvisning
till förvaltningslagen (434/2003) och statsrådets förordning om statsunderstöd till kommunerna för stödjande av ensamföretagare (199/2020).
Fråga
Får de ansökningar som lämnats in
senast 30.9 kompletteras senare?
Får kommunen ta emot ansökan
efter 30.9, om ett tekniskt problem har förhindrat att ansökan
sänds senast 30.9?

Får kommunen ta emot ansökan
efter 30.9, om ansökan har lämnats in till fel kommun senast
30.9?
I arbets- och näringsministeriets
anvisning från april står det att beslut om stöd för ensamföretagare
ska ha fattats senast 15.10. Stämmer det fortfarande?

I arbets- och näringsministeriets
anvisning från april står det att
outdelade medel ska återbetalas
senast 15.10. Kommer detta att
preciseras?

Svar
Vid behov kan företagare komplettera sina ansökningar som de
lämnat före 30.9.2020 senare. Kommunen ska ge en skälig tidsfrist
för kompletteringen. (Förvaltningslagen 434/2003), 22 §)
Ansökan får tas emot efter 30.9, om det tekniska problemet har
berott på kommunen eller de tjänster som kommunen anlitar. Om
det tekniska problemet beror på sökanden eller de tjänster som
sökanden anlitar, kan ansökan i princip inte längre lämnas in efter
30.9. (Se förvaltningslagen 434/2003, 17 § i anslutning till ärendet)
Om ansökan har lämnats in till fel kommun, ska kommunen i fråga
utan dröjsmål överföra ansökan till den kommun som den anser
vara riktig och underrätta avsändaren om detta. Den kommun till
vilken behandlingen av ansökan i verkligheten hör ska få ansökan
senast 30.9. (Förvaltningslagen 434/2003), 21 §)
Nej. Arbets- och näringsministeriet bereder en förlängning av
stödförordningens giltighetstid för att kommunerna ska få extra
tid att behandla ansökningar från ensamföretagare och fatta beslut. Arbets- och näringsministeriet informerar senare om när besluten ska ha fattats. Ansökningstiden förlängs inte utan för ensamföretagare var sista dagen för ansökan om stöd 30.9. (se
andra frågor).
Det kommer att göras en precisering av återbetalningsdatumet.
Det datum då det outdelade statsunderstödet ska betalas tillbaka
kommer att vara minst en månad senare än 15.10.2020. Anvisningar om återbetalning av oanvänt statsunderstöd bereds.

Ytterligare information:
https://tem.fi/sv/anvisningar-for-kommuner-for-ansokan-om-statsunderstod-i-syfte-att-stodja-ensamforetagare-och-ordna-ansokan
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