48
LAGUTSKOTTETS betänkande nr 17/196869 med anledning av Ålands landskapsstyrelses framställning till Ålands landsting med förslag till landskapslag om
offentliga nöjestillställningar. (Nr
6/1969).
Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget inbet utskottets utlåtande, får utskottet vördsamt anföra följande:
Lagens rubrik avviker från tidigare rubriker för motsvarande landpslagar. Utskottet har övervägt denna fråga men stannat för att den
eslagna rubriken bäst täcker lagens innehåll.
I lagtexten användes flerstädes det _oklara uttryckssättet "vid oftlig nöjestillställning och i dess .omedelbara närhet", vilket också
anger hur långt de i vart fall behandlade befogenheterna sträcker
"~ Utskottet har ansett att ett klarare bestämmande av det område som
kommer i fråga kunde åstadkommas genom att skapa begreppet "festts" som definieras i 2 § 4 mom. Vidare har "chefeil för polisdistrik" på flera ställen utbytts mot "polischefen" för att förkorta texten.
c~33 §. Utskottet föreslår ändring av texten i 2 mom. och vidhåller sin
gare i bet. 2/1968-69 framförda uppfattning, att skolfester i allet skall kunna anordnas utan anmälan eller tillstånd. Fester på självdighetsdagen och svenska dagen bör likaså enligt utskottets åsikt få
dnas utan nämnda formaliteter medan utskottet ansett, att mors dag
mera firas offentligt så allmänt, att undantag borde göras för denhögtid. En medlem av utskottet hade dock velat bibehålla mors dag
and de i 3 punkten nämnda.
2..J.:_ I 2 mom. har 4 punkten givits samma innehåll som 6 § 2 i punkten.
dskapsstyrelsens framställning har från 6 punkten utelämnats utställar av fotografier, måhända med tanke på att fotografier kunde inrym"annat därmed jämförbart". Utskottet anser dock ett uttryckligt
ande av utställningar av fotografier, såsom skett i rikets motsva-•.•· _._ e lagrum, vara tydligare. Utskottet anser gymnastiktävlingar och
~lPvisningar så uppenbart fallande under "tävlingar och -uppvisningar,
s syfte är fysisk fostran", att utskottet föreslagit uteslutning
2 Punkten.
§. §. Utskottet hänvisar till vad under 5 § nämndes om utställningar
fotografier och föreslår dessutom, att bridgetävlingar måtte jämstälmed schacktävlingar.
lJ.. För beviljande av tillstånd till anordnande av flera nöjestill-

llningar genom e

alut iäller undantag för danstillställningar en-

rikelagstiftningen. Landskapssty~el~~n h~r l!k.~~~ f~r~slagit att
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n tag skulle gälla i landskapet. Utskottet finner ingen rimlig anledg att ställa danstillställningar i särställning i detta fall, varför
antagsstadgandet uteslutits.
8 § har omredigerats utan saklig ändring, likaså 2-§..
.
10 §. Stadgandet i 2 mom. har omredigerats och bör enligt utskottets
ing överensstämma med principen i 7 § 2 mom. så att kraven på anmälan
te blir strängare än kraven på ansökan om tillstånd.
13 §. Ett nytt 2 mom. har införts 9 då utskottet anser det nödvändigt
tt uttryckligen bestärnma 9 att druckna och narkotikapåverkade inte skall
tillträde.
I landskapsstyrelsens förslag saknas ett stadgande, som underfestarrangörens skyldighet att hålla ordning. Utskottet har om1 mom. med 10 § 1 mom. i rikets förordning som förebild.
Landskapsstyrelsen har inte ansett skäl vara att stadga om ordgsmans rätt att hålla gripna personer i förvar. Utskottet omfattar
slaget i det avseendet men anser, att bestämmelse om hur ordningsman
~11 förfara med gripen person dock bör införas.
17 §. Enligt 2 mom. kan polis- och ordningsman avlysa tillställning,
i ett eller annat avseende urartat. Då en sådan åtgärd måste betrakoom sträng och därför borde bli föremål för en närmare undersökning,
utskottet ansett det tidigare gällande stadgandet om undersökning
~~· översändande av förhörsprotokoll till landskapsstyrelsen fortfarande

-

---

~,ehövligt.

övriga föreslagna ändringar är närmast av redaktionell karaktär.
Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå,
att Landstinget måtte antaga lagförslaget med följande ändringar:
2 §.
ad i -----(1 mom.)------ eller icke.
~r~stadgandena i ----(2 mom. )----- särskilt stadgat.
<,i,~>Förutsätter till träde------( 3 mom. )----- uppbäres inträdesavgift.
~s.~;.!ad festplats avses i denna lag för festarrangemang och festpublik
~eerverade utrymmen eller områden 9 nöjeslokals gårdsplan och för upp,tl'ädande och publik reserverade parkeringsområden.
3 §.
Stadgandena i ----(1 mom.)----- eller andaktsstund.
;~t~,!illstånd eller anmälan erfordras icke för:
;~,1) av landskaps- eller statsmyndighet, kommunal eller kyrklig myndigföranstaltade officiella tillställningar;
) för elever vid landskapet tillhörig eller landskapsunderstödd läro-
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-3talt eller kommunal läroanstalt och för deras anhöriga (uteslutnj andnade tillställningar (uteslutn.) samt
3) tillställningar utan inträdesavgift i anslutning till firandet
självständighetsdagen,Ålands flaggas dag och svenska dagen.

5 §.
nöjestillställning får icke anordnas under 24 timmars tid
at från klockan 18.00 dagen före långfredagen, före första påskdaoch före första juldagen.
Offentlig nöjestillställning -----(2 mom.)-----4) konserter med huvudsakligen annat program än schlager- och dans-<
sik;
5) konstnärliga dansuppvisningar-----(2 mom.)-----6) konstutställningar samt utställningar av fotografier o,c,p. av till
lingar hörande föremål eller annat därmed jämförbart;
7) utställningar och ------(2 mom.)-----11) modellflygsplanstävlingar och -uppvisningar samt
12) tävlingar och uppvisningar, vilkas syfte är fysisk fostran.
Landskapsstyrelsen må----(3 mom.)----- stadgade förbud.
6 §.
Om följande ------(1 mom.)----4) konstutställningar och utställningar av fotografier och av till
~,ttznlingar hörande föremål eller annat med dem jämförbart;
5) utställningar och ----(1 mom.)----7) schack- och bridgetävlingar och -uppvisningar;
8) flygtävlingar och ----(1 mom.)---- partens lag.
7 §.
För anordnande -----(1 mom.)----- tillstånd sökas.
Tillstånd för anordnande av offentlig nöjestillställning inom polis···• •~rikt beviljas av chefen för distriktet. Medelst ett och samma beslut
~''~tillstånd beviljas för flera offentliga nöjestillställningar, som anZ~~rfinas inom samma polisdistrikt och har samma eller likartat program,
(!,!eslutn.) för högst ett kalenderår åt gången. Angående beviljande av
tlilstånd till offentliga biografföreställningar är stadgat särskilt.
Tillstånd ------(3 mom.)----- över ansökan.
8

§.

Ansökan om tillstånd skall göras skriftligen och däri skall angivas
som föranstalter (uteslutn.) tillställningen, dess tid och plats,
ningsmännens namn, -programnumren och de som framför dem. Sökanden är
ldig att lämna (uteslutn.) de tilläggsuppgifter och -utredningar, som
~en myndighet kräver som beviljar tillstånd.
Ansökan om tillstånd skall i två exemplar tillställas i 1 mom. nämnd
dighet senast tre dagar före tillställningen.
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-4må dock handlägga även senare inkommen ansökan.
9 §.
tillståndsbeslutet skall de villkor och anvisningar nämnas, som
r-----(1 mom.)---- på inträdesbiljetterna.
Tillståndabeslutet skall på festplatsen finnas till paseende för po10 §.
anmälan ----(1 momo)-----muntlig anmälan.
Polischef må godtaga en enda i 6 § avsedd anmälan för flera tillställar9 som anordnas å samma lats och med likartade
ram.
Finner polischef av till honom------(3 mom.)-----saken utfärdas.
Polischef skall på-----(4 mom.)-----anmälan gjorts.
13 §0
Ingen illå----(1 mom.)----- inneha berusningsmedel.
:Drucken eller av narkotiskt ämne påverkad person må icke ges tillträ'till fest lats.
''Angående utskänkning av alkoholdrycker är särskilt stadgat.
14 §.
Föra~~-~a~ tare a~-- offentlig nö jestillställning är skyldig att draga
om att ordnin och säke-rl:+et u rätthålles vid tillställnin en.
syfte skall han, om polischefen anser skäl därtill föreligga,
ett av polischefen nödigbefunnet antal av denne godkända ordsamt annan personal.
O_rdningsman är-----(2 mom. )----- av brott på festplatsen.
- Finnes polisman-----(3 mom. )----- säkerhetens upprätthållande.

15 §.
rdningsman må av polischefen godkännas antingen -----(1 mom.)----tillsvidare.
·11 ordningsman----(2 mom~)----- 18 år.
r nöjestillställning-(3 mom.)-----som av polischefen utskrivits
av landskapsstyrelsen fastställd blankett.
Rolischefen äger rätt----( 4 mo~~. )§-·-----därtill finnes.
och ordningsman äger rätt att från festplatsen avlägsna eller
I' gripa person:
l) som är----( 1 mom.)---- givna anvisningar.
Polis- och ordningsman äger rätt att på festplatsen fråntaga person
och 13 §§ nämnda föremål och ämnen, vilka ordningsman ofördröjligen
1 överlämna till polisen. Av ordningsman gripen person skall snarast
i t överlämnas till olis.
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-517 §.
Föranstaltare av-----(1 mom.)------framfö randet av s ådan del av pro grammet, som strider mot lag eller god sed eller kan äventyra ordning
eller säkerhet.
polis- och ordningsman-----(2mom.)------på platsen. nar tillställning
sålunda avbrutits, skall polischefen föranstalta polisundersökning i
saken och insända det därvid tillkomna protokollet till landskapsstyrel-

-

§..en.
Offentlig nöjestillställning skall avslutas senast klockan 01.00 såfr~t icke den myndighet som beviljat tillstånd eller mottagit anmälan
medgivit (uteslutn.) att tillställningen får for,tgå till senare tidpunkt.
Då tillställning avslutas skall publiken ofördröjligen avlägsna sig
från festplatsen.
18 §.
Framgår det att offentlig nöjestillstä llning , om vars föranstaltande
tillstånd sökts eller anmälan gjorts (uteslutn.) , skulle komma-----(1
mom.)----- påkallar förbudet.
20 §.
Angående avgifter för i 19 § nä1m~da besiktningar skall gälla vad därom är stadgat i riket.
Kommuns fullmäktiges-----(2 mom.)------ för fastställelse.
21 §.
Myndighe t må -----( 1 mom.)----- vid tillställningen.
Föranstaltas uppvisningar-----(2 mom.)------- för tillställningen.
Försäkringen ska 11 ------( 3 mom. )----- 20. 000 mark.
Beroende på tills t ä llningens art, antalet åskådare och övriga omständigheter må den myndighet som bevilj at tillstånd höja eller sänka de i
~ mom. nämnda försäkr ingsbeloppe .
Mariehamn , d
vägnar:

Närvarande i utskottet: ordföran den Dahlman, viceordföranden Persson
amt ledamöterna Bertel Boman (de lvis), Sundb l om, Östling(delvis) och
Uppleanten Wideman (delvis).

