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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning till Ålands lands

ting med förslag till landskapslag om vissa 

spel. 

Under senare tid har det så kallade bingospelet vunnit en allt stör

re -µi;l:lredning i de nordiska länderna. Spelet tillgår sålunda att åt 

deltagarna försäljes särskilt deltagarkort, på vilket finnes tryckt 

en viss nummerserie, som för att berättiga till vinst sammanställes 

av deltagaren efter upprop av olika siffror, vilka spelledaren erhåller 

på samma sätt som vid lottdragning. Spelet har hittills icke reglerats 

genom särskilda lagstadganden, utan på detsmmna har tillämpats bestäo

rnelserna om lotterier. Avsaknaden av särskilda bestämmelser har dock 

lett till en viss osäkerhet hos polischEfer:na och även medfört olika 

villkor i olika polisdistrikt. 

Genom förordningen den 28 maj 1970 om vissa spel (FFS 350/70), kornplet ...: 

terad med en ändring av lotterilagen (FFS 293/70), har emellertid till 

lotterilagstiftningen i riket fogats särskilda lagstadganden om bingo-

och liknande spel. 

Enligt denna förordning kan endast inhemsk registrerad förening el

ler självständig stiftelse elle1· annan sådan sammanslutning som verkar 

för välgörenhet eller ideellt ändamål beviljas tillstånd. T.illstånd kan 

ges endast för spel inom sammanslutningens hemkm11m1m, och tillståndet 

begränsas i tiden till högst fyra månader. Tillståndet beviljas av polis 

chefen i vederbörande distrikt. Beträffande lokal för spelet stadgas att 

denna skall vara godkänd av polischefen, och spel får icke föranstaltas 

i handelsrörelse, i affärskontor eller i utskänkningsställe. 

Vidare innehåller rikets förordning bestämmelser om redovisnings

skyldighet för tillståndshavaren och om följderna för underlåtenhet att 

redovisa. Beträffande straffstadganden hänvisas endast till lotterilagen. 

Landskapsstyrelsen har funnit det ändamålsenligt att föreslå en mot

svarande lagstiftning i landskapet . Då en motsvarande förordning om 

bingo- och dylika spel enligt landskapsstyrelsens uppfattning icke en

bart skulle komma att innehålla bestämmelser rörande verkställighet och 

tillämpning av landskapslagen om lotterier, har landskapsstyrelsen ansett 

det riktigt att lagstiftningsvägen införa motsvarande stadganden. Vissa 

av redan vunna erfarenheter föranledda avvikelser från rikets lagstift

ning har landskapsstyrelsen dock ansett påkallade. 

Då vissa föreningar för att stärka föreningens ekonomi ibland brukar 

anordna bingospel för föreningens medlemmar i anslutning till förenings

möte 1 där andra personer icke ges tillfälle att närvara, och dylika spel 

icke torde ha medfört några olägenheter 9 har landskapsstyrelsen funnit 
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skäl att fortsättningsvis uttryckligen möjliggöra dylika spel utan sär

skilt tillstånd. Formuleringen i 1 § "till allmänhetens begagnande 11 tor-
," . _, 

de· :i. och fqr sig redan innebära att lagen icke skall tillämpas på dylika 

~pel 9 :men för att Undvika tolkningS'SVårigheter har landskapsstyrelsen 

ansett det befogat att genom ett uttryckligt stadgande föreskriva att 

lagen icke skall tillänpas i dylika fall. 
Såsom ovan nänmts har tillståndsgivningen i riket begränsats så, att 

sammanslutning kan få tillstånd att bedriva spel endast inom hemkotlmunen. 

Med tanke på att vissa inom hela landskapet verkande föreningar har sin 

hemort i Mariehamn skulle en sådan begränsning leda till praktiska svå

righeter och ingår således icke i föreliggande lagförslag. 

I 3 § ingår vissa begränsningar i fråga om spellokal såtillvida att 

polischefen icke får godkänna handelsrörelse, affärskontor eller res

taurangrörelse. I rikets förordning har i stället för sistsagda rörelse 

uppräknats utskänkningsställe. Då uteslutande av sistsagda rörelser i 

dess helhet skulle innebära en betydande begränsning av lokalmöjligheterna 

på Åland samt då några negativa följder i8ke kunnat märkas av den spel

verksamhet, som hittills försiggått på kafeer, har landskapsstyrelsen 

icke velat införa annan begränsning i landskapslagen i detta avseende 

än att dylikt spel icke skulle vara tillåtet på restauranger. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsarn.t 

förelägga landstinget till antagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

om vissa spel. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 §. 
Tillstånd att mot betalning till allmänhetens begagnande anordna spel 

under benämningen bingospel eller annan liknande benämning, eller bedri

va verksamhet, som ordnas .På ett från sedvanliga varulotterier avvikande 

sätt, sålunda, att åt deltagare på grund av spelförrättningar utlovas 

varuvinst, må beviljas endast i landskapet registrerad förening eller 

Självständig stiftelse eller annan sådan sammanslutning som verkar för 

Välgörenhet eller annat ideellt änd8lt~ål. Ovan avsett spel eller åsyftad 

~erksamhe t benämnes i denna lag spel. 

I spel må vinst icke utgöras av penningar eller spelmarker, som kan 

till penningar eller varor. 

Stadgandena i denna lag tillämpas icke på spel, som en i 1 mom. av

srunmanslutning anordnar i smnband med möte för sammanslutningens 
medlemmar under förutsättning att endast sådana medlemmar får till träde 

ill lokal där spelet försiggår. 
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2 §. 
Tillstånd att anordna spel beviljas av chefen för det polisdistrikt 

i vilket spelet sk8ll anordnas. 
Tillstånd beviljas för högst fyra månader i sänder. 

Till ansökan om tillstånd skall fogas utdrag ur förenings- eller 

stiftelseregistret 9 styrkt avskrift av föreningens eller stiftelsens 

stadgar samt spelets regler. I ansöJ:;:an skall även uppgivas den lokal, 

där man har för avsikt att föranstalta spelet, samt de avgifter som 

kommer att uppbäras av spelarna. Till ansökan om förnyelse av tillstånd 

skall fogas av chefen för polisdistriktet nödigbefunnen utredning. Che

fen för polisdistriktet må, om särskilda skäl icke yppar sig, bevilja 

nytt tillstånd, fastän i 5 § avsedd redovisning för den tid, som det 

förra tillståndet var giltigt, ännu icke har avgivits. 
Tillstånd må icke överföras på annan. 

3 §. 
Spel må föranstaltas endast i en av chefen för polisdistriktet god

känd lokal, likväl icke i handelsrörelse i affärsk:ontor eller i restau
rang. 

4 §. 
I tillståndsresolution för spelet skall uppgivas den som beviljats 

tillståndet? tillståndets giltighetstid, lokalen där spel anordnas, de 
avgifter som skall uppbäras av spelarna och övriga nödigbefunna villkor. 

5 §. 
Den som beviljats tillstånd skall för den tid tillståndet gäller av

giva redovisning 9 varav framgår de dagar då spel har föranstaltats, del
tagaravgiften för spel per gång och person, de uppburna avgifternas sam

manlagda belopp, vinsternas antal, art och värde, det arvode som utbeta

lats åt den som sköter spelet, hyran för lokalen, reklam- och övriga ut
gifter. samt nettoavkastningen. . 

Redovisning skall inom·en månad från det tillståndet utgår i två 
exemplar sändas till den beviljande myndigheten, vilken skall returnera 
det ena exemplaret jämte bevis över granskningen. 

6 §. 
Iakttages icke vid föranstaltande av spel bestämmelserna i landskaps

lagen om lotterier eller i denna lag eller villkoren för tillståndet el:
ler yp~:ic,r oic; 1.is sbruk i övrigt, uå den beviljande rnyndighe ten återkalla 

U.etsa.iilin efter ntt hG berett den sod beviljats tillståndet tillfälle e,tt 
avge förklaring i ärendet. 
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7 §. 

Den beviljande myndigheten må, om redovisning uppvisar smärre orik

ti~·ete~ ~ller bristfälligheter 9 förordna om att redovisningen skall rät

t as. 
Har tillstånd återkallats eller har redovisning icke inom utsatt tid 

avgivits eller anses i 1 mom. avsett förordnande om rättelse icke till
fyllest eller har förordnandet icke iakttagits, må den beviljande myn

dtghetan .på bekostnad av den som beviljats tillståndet förordna lämplig
befunnen syssloman att omhändertaga medlen och avge redovisning. 

8 §. 
Angående överträdelse av i denna lag eller med stöd av den utfärdade 

bestämmelser stadgas i landskapslagen om lotterier. 

9 §. 
Närmare bestämmelser angående verkställigheten och tillämpningen av 

denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning. 

10 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 jurii 1971. 

Tidigare beviljat tillstånd till i denna lag avsedd verksamhet är 
gällande, såframt det icke på annan grund återkallas, den tid tillstån
det är giltigt, likväl högst till utgången av år 1971. 

Lantråd Isaksson 

) 
~ ~arls on. 

Mariehamn, den 9 oktober 1970. 

På relsens vägnar~ 

Lagberedningssekreterare 


