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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande 

~ 10/1959 med anledning av landskapsstyrelsens 

framställning till Ålands landsting med förslag 

till landskapslag om ändring av 6 § i landskaps-

lagen den 5 juni 1945 om utverkande av tillstånd 

till föranstaltande av vissa nöjen samt hållande 

av spelautomat och penningautomat. (30/59). 
Sedan landstinget över i ingressen nämnda framställning inbegärt lag

och ekonomiutskottets utlåtande, har utskottet behandlat densamma och 

får vördsamt framhålla följande. 

Utskottet delar till fullo landskapsstyrelsens uppfattning om nödvän

digheten av den föreslagna lagändringen och vill utskottet särskilt be

tona vikten av den åsyftade övervakningen angående användningen av spel

automater. I lagtexten har utskottet infört ett tillägg av sådan inne

börd, att vederbörande polismyndighet bör beredas tillfälle avgiva ut

l åtande i ärendet innan detsamma avgöres av landskapsstyrelsen. Dessutom 

förutsätter utskottet att bestyrkt avskrift av utslag medelst vilket 

tillstånd till hållande av penningautomat beviljats, översändes til~ . 

polismyndigheten på orten i likhet med vad fallet är beträffande bevii

jade trafiktillstånd, lott/eritillstå nd o,dyl. Härigenom får polismyndig

het vetskap om rättigheten och bör f örty i vanlig ordning tillse att 

densamma icke missbrukas. 

Hänvisande till vad ovan framhållits får lag- och ekonomiutskottet 

vördsamt föreslå 

att Landstinget ville antaga nedanstående 

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

angående ändring av landskapslagen om utverkande av tillstånd till för

anstal tande av vissa nöjen samt h å llande av spelautomat och penning-

automat~ l 

I enlighet med Ål ands l andsting s beslut ändras 6 ~ landskapslagen 

om utverkande av tillstå nd till f öranstaltande av v issa nöjen samt h å l

lande av spelautomat och penningautomat (11/1945) s ås om följer: 

6 s. 
Tillstånd till h å llande av penningautomat , varmed avses såaan i 10 ~ 

av gällande l ag om stämpelskatt nämnd, f ör nöjesändamål tillverkad auto

mat, som stå r till begagnande emot avgift , eller annan därmed jämförlig 

anordning , v id vars begagnande kan u t f a lla en vinst om högst 50 mark i 

penningar, g ives av landska psPtyrelsen, sedan pol i smynd ighetens på orten 
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utlå t ande införskaffatsj och må beviljas blott en för välgörande ändamål 

bildad, vederbörligen registrerad förening. 

Penningautomat må icke begagnas av barn under sexton år. 

Tillstånd att hålla penningautomat må beviljas endast under förut

sättning, att sökanden förebringar tillförlitlig utredning om möjlig

heterna att effektivt övervaka automatens användning, Landskapsstyrel

sen är berättigad att omedelbart indraga beviljat tillstånd att hålla 

penningautomat om missbruk av automaten konstateras. 

Mariehamn den 19 november 1959. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

. c A • '~ v~ordas. ~ &-o/l 
Curt Carlsson. 

Närvarande i utskottet: Valter Nordas, ordförande, Viktor Arvidsson, 

Paul Blomqvist, John Johansson och Harry Lindfors. 
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