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1976~7 7 Lt - Hemst ,mot . nr 19 ~ Lu , 

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 15/1976~-77 med 

anledning av viceta~an Viktor Arvidssons 

m, fl.hemställningsmotion angående uppdrag 

för landsk~psstyrelsen att vidtag~ åtgärder 

som leder till förbud att på Aland försälja 

mellanöl i livsmedelsaffärer , kiosker och 

barer , 

Med anledning av ovannänmda hemställningsmotion, varöver Landstinget inbegärt 

lagutskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört lagberednigschefen 

Christer Jansson, vördsamt anföra följande , 

Lagen den 26 .7 1968 om mellanöl definier~r mellanöl såsom en ~'genom jäsning 

tillverkad alkoholdryck". Jämlikt 11 § 2 mom , 9 punkten självstyrelselagen 

hänföres bl , a. alkohollagstiftningen till området för rikets lagstiftnings ~ 

behörighet. Alands landsting har sålunda icke möjligheter ~tt på annat sätt 

än såsom är stadgat i 15 § självstyrelselagen väcka initiativ i ärendet och 

detta i så fall endast under förutsättning att begränsning~r av mell~nölsför~ 

säljningen kunde anses såsom en"landskapet enskilt rör~nde angelägenhet", vih 

ket kan anses ytterst ifrågasatt , 

Lagen om mellanöl stadgar också att utminutering av mellanöl får bedriv~s en0 

dast i kommun, där kommunens fullmäktige givit samtycke därtill , Ifa11_l kom..

munalfullmäktige beslutat återkalla sitt med stöd av lagen givna samtycke till 

utminutering av mellanöl, skall försäljningen i kommunen upphöra senast två år 

efter det beslutet vunnit laga kraft. Utminuteringen av mellanöl i livsmedels~ 

_affärer, kiosker och barer är sålunda helt och hållet beroende av varje kom~ 

munalfullmäktiges fortlöpande medgivande härtill. 

Social- och hälsovårdsministeriet har våren .l976 tillsatt en parlamentarisk al "" 

koholkommission, som har till huvuduppgift att se över hela alkohollagstift~ 

ningen och alkoholpolitiken i landet , Kommissionens mandat utgår med år 1978 ~ 

Till denna kommission har för utlåtande överförts till ministeriet utifrån fäl~

tet framförda önskemål om begränsningar av den fria mellanölsförsäljningen 1 

Detta utlåtande skall avgivas senast inom januari månad 1977 . 

Under hänvisning till ovanstående får lagutskottet förty vördsamt föreslå 

:Mariehamn den 8 december 1976. 

att föreliggande hemställningsmotion angående 

åtgärder syftande till begränsningar av mel~ 

lanölsförsäljningen på Aland skulle förkastas ~ 
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lagutskottets vägnar : 

ordförande , 

Närvarande i utskottet:ordföranden Lindfors, viceordföranden Andersson S3)1lt 

ledamöterna Berg och Dahlman ävensom ersättaren Bergroth1 


