
2 1968-69. 
LAGUTSKOTTETS betänkande nr 2/1968-69 

med anled_ning av Ålands landskapsstyrelses 
framställning till Ålands landsting med 
förslag till landskapslag om offentliga 

nöjestillställningar. (Nr 29/1968). 
Med anledning av ovannämnda frar11ställning 9 varöver Landstinget inbe

;gl?.rt utskottets utlåtande, får utskottet 9 som i ärBndet hört lagbered
ningss-elc<::eteraren Sune Carlsson 9 vördsamt anföra följande: 

I motiveringen torde observeras att ett fel insmugit sig på sid. 1 9 

j stycket, 4 raden, där lydelsen borde vara 11 ---- för vilka lagen an

gående stämpelskatt ~ borde tillämpas----". 
Rikets motsvarande lag stadfästes den 9 augusti 1968 och förutsätter 

komplettering med en verkställighetsförordning 9 som dock ännu icke bli
vit utfärdad. Antagande av en landskapslag är såtillvida vanskligt i 
detta skede 9 att många detaljföreskrifter i rikslagstiftningen ännu sak
nas, av dem uppenbarligen många inom sådana rättsområden, som icke falla 
inom landskapets lagstiftningsbehörighet. Utskottet har därför också 
övervägt möjligheten att låta anstå med landskapslagstiftning i ämnet 
tills rikets verkställighetsförordning föreligger. Det anses dock vara 
av betydelse 9 att vissa av lagförslagets stadganden bringas i kraft så 
snart som möjligt 9 däribland de nya bestämmelserna om nöjen på de s.k. 
böndagarna. Utskottet har därför stannat för att föreslå, att landskaps
lagen skulle antagas med vissa 9 rätt omfattande ändringar. 
~ Det i denna paragraf ingående 2 mom. har utskottet icke ansett 

godtagbart med hänsyn till att enligt 13 § 3 mom. självstyrelselagen en
dast stadganden om landskapslags verkställighet och tillämpning kan ingå 
i landskapsförordning. Såsom stadgandet är utformat i förslaget, ger det 
möjlighet för landskapsstyrelsen att i landskapsförordning intaga t.o.m. 
stadganden, som innebär avvikelse från i landskapslagen stadgade prin= 
Ciper. Detta bemyndigande skulle enligt utskottets: åsikt innebära befogen
het att utfärda föreskrifter, som gälla annat än landskapslagens verk
ställighet och tillämpning. 

Utskottet har övervägt olika möjligheter att omarbeta detta stadgande 
så, att Landstinget kunde undvika att i detta avseende överskrida lag
stiftningsbehörigheten. Därvid har utskottet stannat för att de senare 
1 5 § 2 mom. avsedda nöjestillställningarna i stort sett är sådana, som 
borde få anordnas utan att tillstånd därför skulle : erfordras. Svårighe
~er kunna dock uppkomr.Ja med avseende på den skatteekonomiska utjämningen 
i det fall, att stämpelskatt borde erläggas för inträdesbiljetterna till 
S~ilan nöjestillställning. Utskottet föreslår därför, att i 5 § 2 mom. nfäm

nöjestillställningar skulle få anordnas på grund av anmälan, om icke 
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stämpelska tt skall utgå för sådan tillställning. Denna reglering synes 
också ur praktisk synpunkt sett ändamålsenlig 1 då vederbörande polischef 
v-id mottagandet av arunälan kan konstatera~ huruvida stämpelskatt bör 
erläggas eller icke. Skall stämpelskatt erläggasi kan han omedelbart 
meddela arrangören 1 att tillstånd måste meddelas. 

2 § .. Lnndskapsstyrelsen har i 2 mom. uteslutit i rikets lag ingående 
"Angående allmänna sruYllilankornster är stadgat särskilt." Då utskottet an~ 
ser att momentets bestämmelse kan tolkas så 1 att den i regeringsformen 
garanterade rätten till allnänna sa.mm.ankomster i landskapet bleve beroen
de av tillstånd och då det dessutom för stadgandets fullständighet erford~ 
ras en hänvisning till rikslagstiftningens i citatet avsedda stadgandeni 
har utskottet infört en sådan hänvisning. 

I 3 mom. stadgas 9 att vissa nöjestillställningar 9 som kan betraktas 
som gränsfall mellan offentliga nöjen och privata 1 förutsätta tillstånd. 
Stadgandet har givits en sådan omfs,ttning 9 att det enligt utskottets 
förmenande är oklart 1 om ungdornsföreningars månadsmöten och i offentliga 
lokaler firade privata bemärkelsedagar faller under regleringen. Utskot
tet har därför i sitt förslag begränsat stadgandet till sådana tillställ
ningar1 som uppenbarligen bör vara reglering underkastade. 

~ Förutom en omstilisering av 2 rnom. 1 punkten har utskottet före
slagit ändring av 2 punkten i SBli111ia moment. Enligt den av landskapssty
relsen föreslagna lydelsen skulle sruill{väm för elever och deras anhöriga 
i skolor kunna anordnas utan tillstånd endast av lärarkåren och endast 
under förutsättning 9 att inträdesavgift icke uppbäres. Då skolfester ofta 
anordnas på elevernas initiativ och då vid dem ofta uppbäres avgift i 

ayfte att täcka kostnader för bespisning? program eller dansmusik? anser 
utskottet att stadgandet bör ha en utfon.ming? som möjliggör anordnande 
av skolfester, begränsade till elever och deras anhöriga utan att till
stånd behöver utverkas. 

,Ll. Eftersom utlänning icke kan inneha åländsk hembygdsrätt har ut
skottet uteslutit stadgandet om utlänning. 

2-1.:., Utskottet föreslår förtydligande av 1 mom. Det i 2 morn. ingående 
stadgandet avser nöjestillställningar~ som får anordnas på böndagar mel
lan klockan 8.00 och klockan 18.00 sa:mt på söndagar och andra kyrkliga 
helgdagar mellan klockan 8.00 och 13.00. Genom den ändring utskottet fö
reslagit i 1 § kornE1er dock detta stadgan.de också att gälla nöjestillställ""" 
:O.ingar 9 för vilka i princip endast 8J1lhc~,lan erfordras. Utskottet har dock 
~:O.dast funnit anledning till ändring beträffande punkterna 12 och 13 

1 
son1 

eammanförts till en punkt med texten 11 tävlingar och uppvisningar
1 

vilkas 
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yf te är fysisk fostran. 11 Härigenoiil avser utskottet att avlägsna den 
)oklarhet 9 son1 vidlåder landskaps styrelsens förslag. Sålunda kan det 
1frågasättas 9 om enligt den ursprungliga lydelsen t.ex. orienterings
tävlingar9 bowling 9 kappsegling och bågskytte är tillåtna. Enligt ut
skottets åsikt borde den ändrade lydelsen innefatta också dessa for
mer av idrott rnedan motorspnrt 9 solll icke är avsedd att direkt främja 
trafiksäkerheten? icke skulle tillåtas, ej heller skytte med eldvapen. 
~, Enligt 11 § 2 nom. 15 punkten självstyrelselagen är lags~ift

ningen angående bekämpande av srni ttsam.:ua sjukdomar hos människor och 
djur av rikslagstiftningsnatur. Som en följd härav bör också förbud mot 
föranstaltande av offentliga nöjen på sådan grund höra till länsstyrel
sens ämbetsbefogenheter. Utskottet har därför omarbetat stadgandet i den= 
na paragraf. 

11 §. Utskottet har i detta lagrum endast föreslagit ändringar av 
redaktinnell natur. 

12 §. Samma anro.ärkning. 
14 §. Stadgandets 1 mon. saknar anvisning om 9 vem som skall kräva 9 

att besiktning hålles och av vem den skall hållas. Den här ingående 
bestämmelsen oru att ägare eller innehavare äger bekosta sådan besikt
ning är givetvis på sin plats. Utskottet anser att i 2 mofil. gällande 
regler väl kan tilläiJ1pas också på i l mom. nälimda fall och likaså tvärt
om, varför de båda momenten omarbetats så att gemensamma principer gäl
ler för de olika fall 9 som avses i denna paragraf. 

16 §. I 2 rnom. har landskapsstyrelsen berättigats i landskapsförorc1-
ning föreskriva 1 när ansvarsförsäkring skall tecknas av föranstaltare 
av nöjestillställning. Utskottet anser dock 9 att det här är fråga om 
utfärdande av sådana civilrättsliga stadganden 9 som icke falla inom 
landskapslagens verkställighet och tillämpning och icke heller hör till 
landskapets lagstiftningsbehörighet. Stadgandet föreslås omarbetat så 9 

att endast en hänvisning till rikets lc:~gstiftning ingår i momentet. 

EQ=~· Enligt 13 § 3 mora. självstyrelselagen äger Landstinget behörig
het att berättiga landskapsstyrelsen att utfärda landskapsförordning an
gående verkställigheten och tillämpningen av landskapslag. Då utskottet 
icke finner anledning att begränsa denna möjlighet i detta fall 1 har 
stadgandets innehåll kompletterats • 

.?J ~· Bland de landskapslagar 1 SOii1 skulle ersättas av den föreslagna 
nya lagen 1 uppräknas också landskapslagen den 31 juli 1942 innehållande 
särskilda bestämmelser angående biografer och offentliga biografföreställ
ningar i landskapet Åland (10/42) och landskapslagen den 5 juni 1945 
0111 utverkande av tillstånd till föranstal tande av vissa nöjen samt hål-
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1ande av spel:::rntomat och penni:p.gautornat (11/45). Ingendera av dessa land
skapslagar ersätts emellertid av stadgandena i den föreslagna landskaps-
1agen och det är uteslutet 9 att landskapsstyrelsen genom verkställighets
förordning skulle kunna ersätta stadgandena i nämnda lagar. Utskottet 
har därför uteslutit dem från stadgandet. Stadgandet i 4 § landskaps-
1agen den 15 juli 1952 angående ordningsstadga för landsbygden i land
skapet Åland (32/52) bör jämväl upphävas i detta sammanhang. 

Med hänvisning till det ovan anförda f år utskottet vördsant föreslå? 
att Landstinget måt t e ant aga lagförsla

get med nedanstående lagrum så lydande: 
1 §. 

Offentlig nöjestillställning må med myndighets tillstånd anordnas 
av myndig person samt av registrerad förening eller annan sammanslut
ning med rättslig handlingsförrnåga , i enlighet med vad i denna lag 

stadgas. 
I 5 § 2 rnorn..L_u,~rnnda nöjestillst~Jlningar _må dock anordnas efter a~

!älan, såvitt 1?.._i;ämpel!=Jkatt icke sql*. -.-~rlägg_as enligt vad därom är sär
skilt stadgat. 

2 §. 
Va d i denna l ag stadgas angående offentliga nöjestillställningar? 

gäller offentliga fester, konserter, fö r eställningar, utställningar, upp
visningar, samkväm, tävlingar och andra med deB jämförbara offentliga 
tillställningar, till vilka allmänheten har tillträde oberoende därav, 
huruvida inträdesavgift uppbäres i någon form eller icke. 

Stadgandena i denna lag tillämpas på i 1 mom. nämnda offentliga till
ställningar även i det fall tillställningen anordnas för delt~garna i 

annat än nöjes- eller underhållliingssyfte. Angående allmänna sarillilankoms
~r är särskilt stadgat . 

Förutsätter tillträde till _i 1 morn . avsedd tillställning inbjudan 
eller medlemskap i viss sammanslutning~ tillämpas på tillställningen stad
gandena i denna lag, om av del tagarn2. eller av en del av dem uppbäres 
inträde savgift. (uteslutning) 

3 §. 
Stadgandena i denna lag gäller icke av församling eller i Finland. 

registrera•t religd.öst samfund eller av personer 1 hörande till dem, föran
staltad gudstj änst eller andaktsstund. 

Stadgandena i denna lag angående sökande av tillstånd eller om anmälan 
gäller icke~ 

1) av landskaps- eller statsmy:gdi_gl1et~ kommunal eller kyrklig rJyndig
het föranstaltade officiella tillställningar; 
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2) för elev er vid landskapet tillhörig eller landskapsunderstödd lä~ 

ro anstalt eller kommunal l äroanstalt och för dera s anhöriga (utesl.) 

anordnade tillställningar (utesl.); s runt 
3) tillställningar utan inträdesavgift i anslutning till firandet av 

självständighetf3dagen 9 Ålands flagga s dag och mors dag . 

4 §. 

Angående rätt för (utesl.) p:orson 9 som saknar å ländsk hembygdsrätt, 

att föranstalta offentliga nöjestillstä llningar 9 vilka innebär utövande 

av nä ring är särskilt stadga t. 

5 §. 
Offentlig nöjestillställning må icke anordnas dagen före långfreda

gen9 f?re första på skdagen och för~ första juldagen under tjugufyra 

timmars tid r äknat från klockan 18. 00. 

Offentlig nöjestillstä llning må ick e anordnas på de av regeringen 

påb judna tacksägels e- bot- och böndagarna filellan klockan 8.00 och 18.009 

ej heller på söndagar och andra kyr kliga helgdagc;i.r mellan klockan 8.00 

och 13.00 . I detta moment nämnt förbud gäller dock icke~ 
1) öppe thålla nde av museum; 

2) te a ter- 9 opera-, operett- och me d dem jämförbara förestä llningar 

s8ll1t balett- och dockteaterförestä llningar 9 såframt föreställningen eller 

uppvisningen icke bör anses s å som r evy eller där:i:ned jämförbar föreställ 
ning; 

3) filmförevisningar; 

4) konserter; 

5) konstnärliga dansuppvisningar och folkdansföreställningar samt upp

läsnings- och recitationsframträdanden; 

6) konstutstä llningar samt utstä llninga r av till samlingar hörande 
föremål eller annat därmed jämförbart; 

7) utstä llningar och förevisningar 9 vilkas syfte är att presentera 

näringslivet eller dess produkter eller förevisa djur eller föremå l 
för bedömning eller försäljning; 

8) t ävlingar, vilkas syfte är a tt främja intellektuella intressen 
eller öka skickligheten i något yrke; 

9) t ävlingar· och uppvisningar 9 vilkas syfte är att främja trafiksäker
heten· 

9 

10) schack- 9 bridge- och andra med dem jämförbara t ävlingar och upp
Visningar; 

11) modellflygpl anstävlingar och -uppvisningar; 

12) .1§.ylingar och ~ppvisningar 9 ytlkas syf~e är fysisk fostran . 

! ' 
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Lands kaps styrelsen äger bef ogenh(::: t att för upprätthållande av all
män ordning och säkerhet inom landskapet vid behov förbjuda föranstal~ 

tande av offen.tliga nöjestillställningar eller meddela inskränkande 

föreskrifter om dem. 
Samma befogenhet äger länsstyre.:L~ll: till förebyggande av spridning 

av epidemisk sjukdom bland människor ::::!_ler djur. 
11 §. 

Polis- och ordningsman äger rätt att från offentlig nöjestillställ

ning eller från dess omedelbara närhet avlägsna eller där gripa person~ 

1) som är drucken eller är påverkad av narkotiskt ämne; 
2) som genom hotfullt uppträdande 9 oljud eller våldsamhet stör ord

ningen eller äventyrar säkerheten och icke trots tillsägelse upphör där~ 

med; samt 
3) som trots tillsägelse underlåter att följa till upprätthållande 

av allmän ordning och säkerhet givna anvisningar. 
Polis= och ordningsman äger rätt att vid offentlig nöjestillställning 

eller i dess omedelbara närhet fråntaga person i 8 och 9 §§ nämnda 
föremål och ämnen 9 vilka ordningsman ofördröjligen skall överlämna till 
polisen. 

12 §. 
Föranstaltare av offentlig nöjestillställning är 9 då ordningen och 

säkerheten vid tillställningen äventyras 9 förpliktad att avb:ryta eJ..ler 
vid behov avlysa tillställningen. Rätt att av förenämnd orsak förordna 

om avbrott i tillställning 9 till dess faran härför upphört9 har även 
polisman och ordningsman 9 vilka även må förbjuda framförandet av sådan 
del av programrnet 9 .§.2.8 strider mot lag eller god sed eller kan äventyra 

ordning eller säkerhet. 
Polis- och ordningsman är 9 ifall andra åtgärder icke visat sig vara 

tillfyllest 9 skyldiga att avlysa tillställning 9 om den strider mot lag 

eller god sed eller om stadganden eller föreskrifter 9 som givits angående 
föranstaltandet av tillställningen 9 angående stämpelskatten på inträdes
biljetterna eller för upprätthållande av allmän ordning eller säkerhet 
icke iakttages eller vid tillställniugen uppstått oordning eller fara 
för dem som vistas pä platsen. 

Då tillställning avslutas 9 skall publiken ofördröjligen avlägsna sig 
från platsen för densamma och från dess omedelbara närhet. 

1L1- § • 

Konstruktion 9 anordning och arr10mgemang 9 vars beskaffenhet 9 skick 
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eller planering är av uppenbar betydelse för funktionärers 2 för uppträ-
dande p·0rsoners eller för allmänhetens säkerhet vid offentliga nöjes
tillställningar skall på åtgärd av_..:e_oJ,ismyndighet . eller kommunal bygg-

filtdsövervalsnings - 2 12Land- och hälsoy~.:iz.dsmyndighet besiktigas på ägarens I 

eller innehavarens bekostnad. [ 
111 '1 Angående lämpligheten av samlingslokaler och samlingsområden jämte \ · 

byggnader och konstruktioner för anordnandet av i denna lag avsedd till
ställning samt angående i 1 mom. avsedd besiktning av dem äger jämväl 
tillämpning vad därom är särskilt stadgat. 

16 §. 
Myndighet må vid beviljandet av tillstånd att föranstalta offentlig 

nöjestillställning förelägga föranstaltaren vissa villkor 9 vilka är av 
behovet påkallade för övervakningen eller för upprätthållandet av ord
ning oc·h säkerhet vid tillställningen. 

Om föranstal tares av till.§j;ällning__,s~st.ldighet att upptaga vederbörlii93 

ansva.1'.§försä]ging ä:r y;ällande vad därom _ i ril}:et är stadgat. 
20 §. 

Närmare bestämmelser angående verkställigheten och tillämpningen av 
denna lag må utfärdas genom landskapsförordning. 

21 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1969 och genom densamma upphäves 

landskapslagen den 31 juli 1942 om ordningsmän vid offentliga nöjen i 
landskapet Åland (11/42)~ (utesl.) landskapslagen den 14 april 1944 an
gående offentliga nöjen på landsbygden i landskapet Åland (12/44) 9 land
skapslagen den l Llr april 194~- angående offentliga nöjen i Mariehamn (13/ 44) 

, (utesl.) och landskapslagen den 29 mars 1950 om föranstal tande av offen.J:. .-_. 
liga nöjen på helgdagar i landskapet Åland (16/50) jämte i desamma sena~ 
re verkställda ändringar ävensom ~c § landskapslagen den 15 juli 1952 an
gående ordningsstadga för landsby den i landskapet Åland (32/52). 

Mariehamn 9 den 14 n 1 , . 

På 

N~rvarande i utskottet: ordföranden Nils Dan man 9 viceordföranden 
Eliel Per.sson samt ledamöterna Bertel Boman 2 Karl Sundblom och Edw. Öst
ling. 
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