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1974-75 Lt - Ls framst . nr 33 . 154 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till Lands-

tinge t med förslag till 

1) landskapslag om resebyråer och 

2) landskapslag angående ändring av 5 § land~ 

skapslagen om rätt att idka näring i landskapet 

Åland . 

Landskapsstyrelsen tillsatte den 20 september 1973 en kommitte med uppdrag 

att uppgöra en utvecklingsplan för skärgårdsturismen . Kommitten , som erhöll 

benämningen projektgruppen för skärgårdsturismen , uppmärksamgjorde i en skrivelse 

av den 15 januari 1975 landskapsstyrelsen på de svårigheter som flere turist

företagare i skärgården råkat i till följd av att vissa resebyråer i landskapet 

på grund av ekonomiska svårigheter ej kunnat erlägga betalning för upphyrda tu

riststugor . Projektgruppen anförde som sin åsikt att dylika problem i framtiden 

kunde undvikas om resebyrånäringen reglementerades och näringsidkarna i branschen 

ålades ställa säkerhet för sin verksamhet . 

Med hänsyn till ovanberörda missförhållanden har landskapsstyrelsen beslutat 

föreslå att resebyråverksamheten reglementeras även i landskapet . I riket är 

resebyråverksamheten reglementerad sedan år 1968 (FFS 442/68) och i Sverige är 

researrangörerna sedan år 1967 skyldiga att ställa säkerhet för resor som anord

nas till andra än de nordiska länderna . Lagstiftningsbehörigheten tillkommer Lands

tinget i enlighet med 13 § 1 mom . 9 punkten självstyrelselagen . 

Den som önskar bedriva resebyråverksamhet eller fortsätta redan inledd verk-
' 

samhet skulle enligt lagförslaget vara skyldig att söka tillstånd hos landskaps-

styrelsen (1 §) . 

Resebyråverksamhet definieras i lagförslaget i huvudsak på samma sätt som i 

riket . Dock föreslås att det uttryckligen skulle stadgas att med resebyråverksam

het avses även förmedling av fritidsbostäde r , vilken verksamhet således skulle 

vara reglementerad , oberoende av om den s ke'ri samband med förmedling av resa 

eller ej (2 §). 

Av tillståndssökanden skulle erfordras förutom utredning över de i landskaps

lagen om rätt att idka näring i landskapet Åland angivna föruts~ttningarna även 

utredning över att han fyllt 25 år , råder över sig själv och sin egendom och 

äger tillräcklig branschkännedom (3 §) . Är sökanden sammanslutning skall motsva

rande uppgifter lämnas beträffande sammanslutningens styrelseledamöter och verk

ställande direktör samt beträffande den för rörelsen ansvarige föreståndaren (4 §) . 

I motsats till vad som gäller i riket föreslås att enbart sammanslutning skulle 

kunna ha ansvarig föreståndare , varför således enskild näringsidkare alltid J 

själv skulle vara ansvarig för verksamheten . Beträffande såväl enskild närings

idkare som sammanslutning skulle därtill erfordras utrednirg om att vederbörande 

ställt säkerhet för verksamheten till ett belopp som det skulle ankomma på land

skapsstyrelsen att fastställa . Säkerhetsbeloppet bör dock ej understiga 100 . 000 
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mark (5 §). 

Uppfyller sökanden de fordringar som ställts kan landskapsstyrelsen bevilja 

vederbörande tillstånd att bedriva resebyråverksamhet om det anses föreligga 

behov av den avsedda verksamheten (6 §) . Någon abs0lut rätt att erhålla tillstånd 

skulle således ej föreligga ens om sökanden uppfyller de stadgade förutsättning-

arna. 

Sökande som beviljats tillstånd att bedriva resebyrårörelse skall enligt 

lagförslaget vid äventyr att tillståndet förfaller inleda sin verksamhet inom 

sex månader, om ej landskapsstyrelsen beviljat förlängning (8 §) . 
av resebyraverksamheten föreslås att 

För att möjliggöra en effektiv övervakning av/resebyråinnehavare skall vara 

skyldig att årligen till landskapsstyrelsen ingiva berättelse över sin verksamhet 

samt bokslutsbalanserna. Vederbörande bör även kunna ål äggas att vid behov lämna 

erforderliga tilläggsutredningar (9 §).För underlättande • av övervakningen 

~ 
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föreslås även att minst en av revisorerna för resebyrårörelse bör vara av Central- a I 

handelskammaren godkänd revisor eller räkenskapsman (9 §) . 

Inträffar ändring i de förhållanden som utgjort förutsättning för erhållande 

av tillstånd att bedriva resebyrårörelse bör vederbörande rörelseidkare vara 

skyldig att omedelbart och senast inom en månad anmäla härom till landskapssty

relsen. Detsamma bör gälla hemorts- och adressförändringar (10 §). 

Konstateras det till följd av ovan avsedd anmälan, att någon av de för er

hållande av tillstånd erforderliga förutsättningarna saknas eller har landskaps

styrelsen på annat sätt erhållit kännedom därom, bör landskapsstyrelsen ha möj

lighet att utsätta tid för rättelse. Sker eJ r ä ttelse skall tillståndet åter

kallas (12 §). Tillståndet bör även förfalla då enskild näringsidkare avlidit 

eller då tillståndshavare försatts i konkurs . För att döds- eller konkursboet 

skall ha möjlighet .att avveckla rörelsen bör denna dock få fortsätta under en 

tid av högst ett år , räknat från dagen för dödsfallet eller konkursens början . 

Härvid bör interimistisk föreståndare för rörelsen utses (13 och 14 §§). 

Avlider ansvarig föreståndare för resebyrårörelse eller försättes han i 

konkurs eller lämnar han sin tjänst eller blir varaktigt oförmögen att handhava 

den, bör ansökan om godkännande av ny föreståndare ingivas inom tre månader(l5 §) . 

För att möjliggöra beivrande av missbruk föreslås att landskapsstyrelsen er

håller rätt att i förekommande fall tilldela vederbörande varning eller att för 

viss tid förbjuda bedrivandet av rörelsen . Vid upprepning av missbruk eller vid 

missburk av särskilt allvarlig art bör landskapsstyrelsen ha möjlighet att helt 

återkalla näringstillståndet (16 §). 

Landskapsstyrelsen föreslår att trafikidkare eller ombud för denne som säljer 

eller förmedlar tjänster endast i omedelbar anslutning till det slag av trafik 

de bedriver skall vara undantagna från skyldighet att söka tillstånd . 

. I 

t 

1 



1~6 
~3-

De tjänster som härvid kan komma i fråga är närmast f@rmedling av hotell

rum. Däremot skulle förmedling av t . ex . fritidsstugor förutsätta tillstånd . 

Anordnande av kortvariga rundturer, uthyrning av trafikmedel samt handlednings

och informationsverksamhet inom turistbranschen skulle icke beröras av regle

menteringen (20 §) . 

Beträffande redan verksamma resebyråer föreslås att de utan tillstånd skall 

få bedriva sin rörelse under en tid av sex månader , räknat från dagen för lagens 

ikraftträdande (22 §) . Denna tid torde vara tillräcklig för införskaffande av 

tillståndet. 

I anledning av stiftandet av denna lag bör förteckningen över reglementerade 

näringar i 5 § landskapslagen om rätt att idka näring i landskapet Åland komplet

teras så att därav framgår att även resebyråverksamheten är reglementerad . 

Med hänvisning till det anförda förelägges LA~tlstinget till antagande 
~a 
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L a n d s k a p s 1 a g 

om resebyråer 

I enlighet med Landstingets beslut stadgas: 

1 §. 

Idka ~nd'e ' av resebyrårörelse är tillåten endast med tillstånd av 

landskapsstyrelsen och med iakttagande av stadgandena i denna lag. 

2 §. 

Såsom idkande av resebyråröre}se anses enligt denna lag anordnande, 

försäljning och förmedling av resor och tjänster i samband därmed, samt 

förmedling av fritidsbostäder, då verksamheten sker yrkesmässigt eller 

eljest i förvärvssyfte. 

3 §. 

Enskild person som söker tillstånd att idka resebyråverksamhet 

skall ingiva utredning om 1att han, 

1) äger rätt att idka näring i landskapet; 

2) fyllt 25 år; 

3) råder över sig själv och sin egendom; samt 

4) äger tillräcklig branschkännedom. 

4 §. 

Sammanslutning som söker tillstånd att idka resebyråverksamhet skall 

ingiva utredning om att den äger rätt att idka näring inom landskapet, 

att dess samtliga personligen ansvariga bolagsmän och dess verkställan

de direktör eller med denne jämförbar person samt, i förekommande fall, 1 

dess samtliga styrelseledamöter råder över sig själva och sin egendom, 

ävensom att rörelsen bedrives under ledning av en av landskapsstyrelsen 

godkänd ansvarig föreståndare, som uppfyller de i 3 § stadgade fordrin

garna. 

5 §. 

Innan tillstånd att idka resebyrårörelse beviljas skall tillstånds

sökanden ställa säkerhet hos landskapsstyrelsen. Säkerhet skall gälla 

det belopp som landskapsstyrelsen med hänsyn till verksamhetens art och 

omfattning bestämmer. Beloppet skall dock uppgå till minst 10~000 mark. 
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6 §. 

Finner landskapsstyrelsen på basen av ansökan och införskaffad 

utredning att sökanden uppfyller i denna lag ställda föru t sättningar 

samt att verksamheten är behövlig, beviljas sökanden tillstånd att id

ka resebyrårörelse . 

Landskapsstyrelsen för register över beviljade näringstillstånd. 

7 § . 

Den som erhållig tillstånd att idka resebyrårörelse skall, innan 

verksamheten inledes, göra i landskapslagen om rätt att idka näring 

i landskapet Äland stadgad näringsanmälan . Angående anmälningar till 

handelsregistret gäller vad därom är särskilt stadgat. 

8 §. 

Försummar den som erhållit tillstånd att idka resebyrårörelse att 

inleda verksamheten inom sex månader sedan tillståndet beviljats har 

detta förfallit, om ej landskapsstyrelsen på ansökan som gjorts inom 

sagda tid förlängt tidsfristen . 

9 §. 

Idkare av resebyrårörelse skall årligen över sin verksamhet till 

landskapsstyrelsen avgiva berättelse, innehållande för övervakningen 

erforderliga uppgifter . Till berättelsen skall fogas bokslutsbalanser 

för det sistlidna verksamhetsåret . 

Idkare av resebyrårörelse är även skyldig att till landskapsstyrel

sen lämna begärda tilläggsuppgifter samt statistisk / och andra utred

ningar rörande verksamheten . 

Av de för resebyrårörelse utsedda revisorerna bör minst en vara av 

Centralhandelskammaren godkänd revisor (CGR) eller godkänd räkenskaps

man(GRM) . Till den berättelse som årligen avgives till landskapsstyrel

sen skall fogas sagda revisors revisionsberättelse . 

10 §. 

Idkare av resebyrårörelse skall ofördröjligen och senast inom 

en månad till landskapsstyrelsen anmäla de förändringar~ som ägt 

rum i de förhållanden vilka utgjort förutsättnipg för beviljande 

av tillstånd. 

Då resebyrårörelses hemort eller adress förändras eller dess verk

samhet upphör, skall därom ofördröjligen skriftligen anmälas till 

landskapsstyrelsen. 
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11 § . 

Har landskapsstyrelsen erhållit kännedom om att i registret 

införd resebyrårörelse upphört med sin verksamhet eller föreligger 

grundad anledning att förmoda att rörelsen upphört skall rörelsen 

avföras ur det i 6 § 2 mom . avsedda registret . Om åtgärden skall 

vederbörande näringsidkare underrättas. 

12 § . 

Tillstånd att idka resebyrårörelse skall återkallas om det 

konstateras att någon av de för bevilj ande av tillstånd stadgade 

förutsättningarna ej mer föreligger . Landskapsstyrelsen kan dock, 

om så prövas skäligt, utsätta tid inom vilken rättelse skall ske . 

Sker ej rättelse inom den utsatta tiden skall tillståndet återkal 

las . 

13 §. 

Avlider enskild idkare av resebyrårörelse eller försättes han 

i konkurs , förfaller näringstillståndet. Döds- eller konkursboet 

äger dock rätt att för boutredningen fortsätta rörelsen med stöd 

av tidigare tillstånd under en tid av högst ett år fr å n dödsdagen 

eller dagen för konkursens början. 

Den eller de som omhändertagit resebyråidkar e s dö dsbo skall 

inom tre månader från dödsdagen hos landskapsstyrelsen anhålla 

om godkännande av lämplig person som interimistisk ansvarig före

ståndare för rörelsen . 

Förvaltare av konkursbo skall i tillämpliga delar iakttaga vad 

i 2 mom . är stadgat för det fall att resebyråidkare avlider. Tiden 

räknas från den dag då borgenärerna fattat beslut om rörelsens 

fortsättande. 

De som omhänd~rtagit dödsboet eller förvalta ~ konkursboet svarar 

för rörelsens bedrivande intill des s 

föreståndare godkänts . 

· · interimistisk ansvarig 

I. 
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14 §. 

Försättes sammanslutning som bedriver resebyrårörelse i konkurs 

skall i tillämpliga delar bestämmelserna i 13 § iakttagas. 1 

15 §. 

Avlider ansvarig föreståndare för sammanslutnings resebyrårörelse, 

försättes han i konkurs eller nödgas han lämna sin befattning eller 

blir han eljest '; varaktigt förhindrad att handhava den, skall inom 

tre månader hos landskapsstyrelsen anhållas om godkännande av ny an

svarig föreståndare . 

16 §. 

Har enskild näringsidkare eller ansvarig föreståndare för samman-

g 

slutnings resebyrårörelse försummat att iakttaga stadganden eller a 

bestämmelser som gäller för resebyråbranschen, har missbruk ägt rum 

i rörelsens verksamhet eller har verksamheten bedrivits i strid med 

god affärssed i branschen, kan landskapsstyrelsen tilldela vederböran-

de varning eller för viss tid förbjuda bedrivandet av rörelsen. 

Är försummelserna eller missbruken av allvarlig art eller fortgår 

eller upprepas de oaktat ovannämnda åtgärder vidtagits, kan landskaps

styrelsen återkalla näringstillståndet eller godkännandet av ansvarig 

föreståndare. Detsamma gäller för de fall att näringsidkare eller an

svarig föreståndare på annat sätt visat sig vara olämplig för sin 

befattning eller om rörelsens verksamhet avbrutits för längre tid än 

tre månader. Innan beslut om i 1 eller 2 mom. avsedda åtgärder fattas 

skall vederbörande beredas tillfälle att avgiva förklaring . 

17 §. 

Den som idkar resebyrårörelse utan tillstånd eller på annat sätt 

överträder denna lag eller med stöd därav utfärdade bestämmelser 

skall straffas med böter om ej strängare straff för brottet är stad

gat i annan lag . 
l 
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18 §. 

I landskapsstyrelsens beslut, varigenom varning tilldelats, får 

ändring ej sökas. över annat beslut av landskapsstyrelsen får besvär 

anföras hos högsta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delfåen

det. Besvär över landskapsstyrelsens med stöd av 12 eller 16 § med

delade beslut utgör ej hinder för verkställighet av beslutet. 

19 §. 

Domstol skall om utslag som avses i 17 och 18 §§ göra anmälan 

till landskapsstyrelsen . 

20 §. 

Bestämmelserna i denna lag gäller ej : 

1) trafikidkare som säljer eller förmedlar tjänster i fråga om 

det slag av trafik som de bedriver eller som • omedelb art _ anslut~r 

s ig ~ ärtill ; 

2) ombud för trafikidkare som säljer eller förmedlar resebiljetter 

i fråga om visst slag av trafik; 

3) r undturer som varar högst ett dygn; 

4) uthyrning av trafikmedel; ej heller 

5) handlednings- och informationsverksamhet inom turistbranschen. 

21 §. 

Efterlevnaden av denna lag övervakas av landskapsstyrelsen och 

enligt landskapsstyrelsens anvisningar av polismyndigheterna. 

2 2 §. 

Den som vid denna lags ikraftträdande idkar resebyrårörelse får 

fortsätta med sin verksamhet utan tillstånd under en tid av sex må

nader, räknat från dagen då lagen trädde i kraft . 
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23 §. 

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av 

denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning. 

24 §. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976 

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

angående ändring av 5§landskapslagen om rätt att idka näring i 

landskapet Åland. 

I enlighet med Landstingets beslut fogas till 5 § landskapslagen 

den 10 april 1957 om rätt att idka näring i landskapet Åland (11/57) 

en ny 24 punkt som följer: 

5 §. 

Nedannämnda näringar äro underkastade de villkor och bestämmelser, 

som äro eller framdeles varda meddelade i särskilda lagar och för

fattningar, nämligen 

;samt 

24) resebyrårörelse och förmedling av fritidsbostäder. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. 

Mariehamn d~n, 17 mars 1975 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

L a n t r å d 

Lagberedningssekreterare 
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