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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

21/1986-87 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning tilJ 

landstinget med förslag tiH landskaps

lag angående ändring av 3 § landskaps

lagen om lotterier. 

Landstinget har den 13 april 1987 inbegärt lagutskottets yttrande över framställ

ningen. Med anledning härav får utskottet, som hört t.f. lagberedningschefen Lars 

Karlsson, vördsamt anföra följande. 

I framstäHningen föreslås en sådan ändring av användningsändamålen för de medel 

som inflyter genom penningautomatföreningens verksamhet att de kan utges för att 

främja allmännyttigt och annat allmänt ändamål samt för att främja projekt som 

kan antas gynna föreningens verksamhet och ändamål. Enligt gällande bestämmel

ser utges medlen för att främja och stödja allmännyttig verksamhet i landskapet. 

Landstinget har tidigare i olika sammanhang stött tanken på nya fördelningsprinci

per för penningautomatmedlen. Det har bland annat framhåHits att stöd kan ges till 

projekt som på sikt leder till att penningautomatföreningens inkomster säkras (Fu 

bet.nr 3/ 1983-84 och 2/ 1986-87). Vidare har tanken att täcka underskottet i 

enskilda medel med lån av penningautomatmedel understötts (Fu bet.nr 2/ 1985-86). 

I sammanhangen har det dock understrukits att sådana ändrade eller nya ändamål 

förutsätter lagändring. 

Utskottet konstaterar att de i lagförslaget ingående formuleringarna medger en 

vidsträckt användning av penningautomatmedlen. Landskapsstyrelsen har dock i ett 

förslag till tillägg till enskilda årsstaten för 1987 (Framst.nr 47I1986-87) intagit ett 

förslag till principer enligt vilka penningautomat medlen i framtiden skulle fördelas. 

Dessa principer har landstinget omfattat med de påpekanden finansutskottet gjort 

(Fu bet.nr 18/ 1986-87). Med beaktande av detta och då Jandstinget dessutom 

årligen i samband med behandlingen av enskilda medels årsstat ges möjlighet att 

uttala sig om huvudlinjerna i fördelningen av penningautomatrnedlen, har utskottet 

beslutat tillstyrka framställningen i oförändrad form. Utskottet önskar dock i 

likhet med finansutskottet betona vikten av att de ideella organisationernas behov i 

första hand tillgodoses vid fördelningen, särskilt om nedgång i de utdelningsbara 

medlen kan noteras. 
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Med hänvisning till det ovan anförda föreslår utskottet vördsamt 

Mariehamn den 2il augusti 1987 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

oförändrat. 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Eriksson 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvararande vid utskottets avgörande behandling: ordföranden Sune Eriksson, 

viceordföranden Curt Carlsson samt ledamöterna Andersson, Börje Eriksson och 

Jan-Erik Lindfors. 


