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Nr 2 
Landskapsregeringens principer för behandling av 
tillståndsgivning gällande näringsutövning, 
etableringsrätt och rätt att tillhandahålla tjänster på Åland 
för fysiska personer som inte har åländsk hembygdsrätt 
eller har varit fast bosatta på Åland i fem år samt för 
juridiska personer. 
ÅLR 2021/1386 
      

Beslut 
Landskapsregeringen beslutade om en ändring av tillståndsprinciperna för 
näringsutövning så att minst en ordinarie styrelseledamot, eller dennes ersättare vid 
förfall, alternativt bolagsman ska ha hembygdsrätt eller ska utan avbrott varit bosatt i 
landskapet under de fem senaste åren.  
 
Motivering 
Enligt 4 § landskapslag (1996:47) om rätt att utöva näring kan landskapsregeringen efter 
prövning i varje enskilt fall bevilja tillstånd för näringsutövning i landskapet Åland. I syfte 
att säkerställa likabehandlingsprincipen antog landskapsregeringen den 23 december 
1999 (beslut 67/23.12.1999, Dnr K10/99/1/57) principer för behandling av tillståndsgivning 
gällande näringsutövning, etableringsrätt och rätt att tillhandahålla tjänster på Åland för 
fysiska personer som inte har åländsk hembygdsrätt eller har varit fast bosatta på Åland i 
fem år samt för juridiska personer. I dokumentet anges på vilka grunder 
landskapsregeringen ska bevilja tillstånd för näringsutövning i landskapet Åland.  
 
Landskapsregeringen tillsatte den 25 februari 2020 (ÅLR 2020/1677) en arbetsgrupp med 
uppgift att ta fram förslag till modernisering av näringsrätts- och 
jordförvärvslagstiftningen. Landskapsregeringen beslöt även den 18 september 2020 (ÅLR 
2020/7264) att tillsätta en parlamentarisk referensgrupp med representanter från samtliga 
lagtingspartier för att arbeta med revideringen av lagstiftningen. Under processen har 
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landskapsregeringen också beaktat de åsikter som framförts av de tre fristående 
idéarbetsgrupperna som tillsattes den 29 maj 2020 (ÅLR 2020/4278).  
 
Den 14 januari 2021 överlämnade arbetsgruppen sitt första delbetänkande om en 
modernisering av näringsrätten. Landskapsregeringen överförde samtidigt betänkandet 
till lagberedningen som underlag för utarbetande av en ny landskapslag om rätt att utöva 
näring (ÅLR 2021/338).  
 
Landskapsregeringen anser att det med beaktande av näringslivets skriande behov av ett 
moderniserat regelverk samt den negativa ekonomiska utvecklingen i samhället till följd 
av corona-pandemin finns ett behov av att vidta omedelbara åtgärder som stärker det 
åländska näringslivets förutsättningar och ökar attraktionskraften.   
 
Gällande rätten att utöva näring har framförallt styrelsekravet om att minst 2/3 av 
styrelsemedlemmarna ska ha åländsk hembygdsrätt alternativt varit bosatta i landskapet 
under de senaste fem åren framförts som särskilt hämmande för det åländska 
näringslivets utveckling. Samtidigt kan det konstateras att det finns en bred politisk 
konsensus kring att ändra styrelsekravet så att minst en ordinarie styrelseledamot, eller 
dennes ersättare vid förfall, alternativt bolagsman ska ha hembygdsrätt eller ska utan 
avbrott varit bosatt i landskapet under de fem senaste åren (referensgruppen för arbetet 
med modernisering av jordförvärvs- och näringsrättslagstiftningen protokoll 3/2020, ÅLR 
2020/7264).  
 
Landskapsregeringen beslutar att lindra styrelsekravet när det gäller tillståndsgivning för 
näringsutövning. I övrigt kvarstår tillståndsprinciperna oförändrade.  

 


