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LAGUTSKOTTETS BETÄNKAJU)E nr 14/1976-77 med 

anledning av ltm Hirjam öber,r;s m.fl.hemställ

ningsmotion angående uppdrag för landskaps

styrelsen att till Landstinget inkomma med 

ett förslag till landskapslag om åtgärder för 

inskränkande av tobaksrökning. 

Med anledning av ovannämnda hemställningsmotion, varöver landstinget inbegärt 

lagutskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört lagberedningschefen 

Christer Jansson, vördsamt anföra följande. 

Den l mars 1977 träder rikets lag av den 13 mars 1976 om åtgärder för in.,.. 
skr~(ande av tobaksröknin~ i kraft. Huvudnunkterna 

i denna lag kan sägas vara: Förbud mot reklam för tobak och tobaksproduktion, 

förbud mot försäljning av tobaksprodukter och rökdon till person som uppenbar

ligen icke fyllt sexton år samt förbud mot tobaksrökning i inre utrymmen av 

allmänt kommunikationsmedel eller t.ex. i myndigheters eller offentliga in

rättningars mottagnings-, vänt- eller sammanträdesrum. 

Eftersom rikslagen till sina utgångspunkter ansetts vara hälsvårdspolitisk 

samt därjämte huvudsakligen synes beröra vissa näringsrättsfrågor och då 

grundlagsutskottet i riksddgen ansett att lagen icke behövde stiftas i den 

ordning 67 § riksdagsordningen föreskriver, kan det anses klarlagt,att lands

tinget jämlikt 13 § 9 och 16 punkterna i självstyrelselagen skulle tillkomma 

lagstiftningsbehörighet i ämnet. Ifrågavarande rikslag gäller alltså icke 

utan vidare i landskapet Aland. 

Lagutskottet har oförbehållsamt omfattat principerna om förbud mot tobaksreklam 

och förbud mot försäljning av tobaksvaror till minderåriga. ~1edlemmar av ut

skottet har däremot ställt sig i någon mån tveksamma till de i rikets lag 

ingående förbuden mot tobaksrökning i vissa utrymmen. Även övervakningen av 

förbudens efterlevnad och beivrandet av överträdelser av förbuden har förut

setts medföra praktiska svårigheter. A andra sidan synes det ganska klart att 

för Aland och åländska passagerarfartyg borde gälla i stort sett samma regler 

som i övriga landet, ifall man vill undvika misstag och intermezzon. I Sverige 

torde man ännu icke ha skridit till lagstiftningsåtgärder för att inskränka 

bruket av tobaksvaror. 

Lagutskottet har emellertid också erfarit att landskapsstyrelsen den 24.11 

1976 fattat beslut om uppdrag för lagberedningsbyrån att för Aland utarbeta 

ett förslag till landskapslag som skulle motsvara rikslagen om åtgärder för 
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inskränkande av tobaksrökning. Under sådana förhållanden och då landskapssty

relsen alltså har möjlighet att åtminstone i viss utsträckning överväga en 

anpassning av stadgandena efter våra förhållanden och att måhända modifiera 

bestämmelserna om övervakningen av förbudsstadgandenas efterlevnad och om 

påföljderna för överträdelse av dessa stadganden, har lagutskottet, i varje 

fall utan till beslutet fogad särskild reservation, beslutat tillstyrka mo

tionen för att därigenom bereda landskapsstyrelsen tillfälle att framlägga 

förslaget till landskapslag i ämnet. 

Under hänvisning till ovanstående får utskottet förty vördsamt föreslå 

Mariehamn den 8 december 1976. 

att Landstinget skulle hemställa hos lancfr

skapsstyrelsen om föreläggande av ett för

slag till landskapslag om åtgärder för in

skränkande av tobaksrökning. 

ordförande. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Lindfors, viceordföranden Andersson samt 

ledamöterna Ber~ och Dahlman ävensom ersättaren Bergroth. 

l 
l 

l 

Il 

l 'l 
l 

'l 

III 

l l l 


