
~ ' 2/19ffQ,. ' 

LAGUTSKOTTE-TS betänkande NQ 2/1950 med anl~d ...., 

ning av landskapsnämndens framställning till 

Ålands landsting med rorslag till landskapslag 

angående offentliga lotterier i . lana skapet .Äland~ 
Med anled:riing . av förenämnda · framställning, yaröver landstinget j,nbe• 

gärt lagutskottets iltlåtande 1 får utskottet vördsammast framhålla föl-
... . .. .. ·. . ........ . 

janne: 
Alltsedan själv styrel~en träaae i funktion har förordningen aen 16 

april 192Ö, angående föranstaltande av offentligalotte;t>ier tillämpats i 

landskapet~ Sagda förordning är visserligen bristfällig särskilt ifråga 

om bestämmelserna om övervakningen av lotter,ie.rna,, men icke desto mindre 
har den i det . stora hela fyllt sin uppgift i landskapets små förhållanden 

Den föreslagna landskapslagen avser a ärför icke att fylla . något trängande 

behov och . för sin del är utskottet alls icke övertygat 

ge~ är behövlig .med härisyn till allmänna. intressen. 

Lagförslaget, som följer rikets förordning i ämnet, 

om, att den verkli 
'.! 

är enligt utskot .. 

tets uppfattning ägnat att-onödigt komplicera procedur.en, såväl ifråga om 

ansök~ om lotteritillst.Ana som beträffanile dragning~n. Bestämmelserna 

om lottseal13.rnas beskaffenhet äro även men tanke p& öe unnantagslest anå 

lotterierna alltför stränga. Utskottet befarar, att ungd·omsfäreningar 1 

. idrottsföreningar, välgörenhe tsföreningar och andra ~ammans iutningar för 

i'deEilla ändamål, vilka pläga anordna lotterier för att tå de nö.diga med., 

len för sin verksamhet~ med hänsyn ti 11 den be svär liga procedur, . som lag

törs1age.t påbjuder ooh ·ae där~ed förenade ökade kostnaderna,.~· sk~la draga 

s~g,...fr~n. att föranstalta iotterier ~ vilket i ~i~ tur- kormne~ att med;för~ 
ökade anspråk på a~lmänna verksa 1--hetsunaeratöd. Fördens~lt hår utskottet, 

u~åenae ·. ifrån att strängare bestämmeiser i vissa fall likväl kunna bliva 

av ·hööen, :uppmjukat bestämmelserna :fi:i r lotte:rier i al J.m.änhet 1: men dock 

bibeh~.lllt möjlighet för landskapsnämnden att föreskriva strängare vill .... 

ko.t11 ;där sådant a~ses påkallat• 
~aragraf 3 mom. "2 i lagförslaget har en . väsentligt a.npap. pch st~ängare 

inneb~rd än motsvarande lagrum i rikets rorordning, varför utsk.ottet änd
rat inomentet i enlighet med riksförordningen. 

Paragrate:rna ·' 4f 7 och 8 hava ändrats på 'skäl, som anfö:rts j. utskottets 
allmänna mot1verihg. · · .-

Övriga ändringar er.fo:t:tara icke någon sär.skild motivering• 

Hänvtsl::J.nde till -ovansagna-·fk> utskottet riärför föreslå# 

att lan~stinget ville gonkänna lagförslaget• 

dock sålunda att ned ans t åenae lagrum erhålla föl'"' 

jande ändrade lydelse t 



-2- ' 
§ 3 mom~ 2. 

Förening, av vars medlemmar mer än tredjedelen kan vara utlänningar, 

må icke beviljas tillstånd att föranstalta lotte-ri1 . 

~ 4. 
Anhållan om tillstånd att föranstalta offentligt lotteri skall ske 

skriftligt• Sökanden. bör foga till sin ansökan utdrag-ur protokollet 
via det möte, som beslutat om lotte~iets~roranstaltanöe 1 utredning om 

det ändamål, för vilket ae inflytanae menlen komma att a.nvänaas; ~ 
om så anses erforderligt, avskrift av det senast godkända boks lutet och 
avskrift av den senast uppgjorda budgeten samt avskrift av stadgarna 
och utdrag ur föreningsregistreto 

~ 7. 
"Lottsedel bör förses med de uppgifter lanrlskapsnämnden finner nödigt 

före skriva. 
På sluten lottsedel får icke nummer, som tages i betraktande vid drag 

ningen; vara synligt. 

§ s. 
Vid _ dragning i offentligt lotteri bör polischef eller av honom förord 

nad polisman eller ock ·.:nötarius publicus vara närvarande och över för
rättningen föra protokoll, som underteGknaa av honom. 

~ 10 mom. 2. 
I l mom .. avsedd redovisning skall inom fem månader efter utgången av 

tiden f'dr lotteriets föranstaltande i två exemplar inlämnas ti 11 polis ... 

1nrättningen i Mariehamn eller länsmannen på den ort 1 där dragningen är 
verkställa. -- -, ; 

§ 11 mom. 2. 

Polisinrättningen i Mariehamn eller länsman på aragningsorten 
enahanda förteckning som den i l mom. stadgade" 

~ 12 mom. 2. 
Inlämnas icke redovisning inom utsatt tid, bör därom ofördröjligen an 

mä.las hos landskapsnämnden. 

~ 13 mom~ 2 sista meningen. 
Lanrskapsnämnnen skall tillse, att syssloman behörigen fullgör sina 

åligganden .. 

Mariehamn den 21 februari 1950. 
På lagutskottets vägnari 

När 

J.
• utskottet: ior Brenning, ordförande, Jan Erik vs.rande 

~'.-. ::· ;1f. ~< ,~;' 
Eriksson, · ··· · 

Paul påvals, Jonatan Sjöblom och Gerdus Ekström, 

(_suppleant) • 


