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LAGUTSKOTTETS betänkande nr 9a/1968-69
med anledning av landstingsmannen Alarik
!r 9a/1968-69.
Häggblom ~n. fl ~ s lagmotion med förslag till
landskapslag angående ändring av landskapslagen or,1 rätt att idka näring i landskapet
Ålanc1. (Motion nr 15/1968).
Landstinget? sorn i ärendet mottB,gi t lagutskottets betänkande nr
9/1968-69 och stora utskottets betänkande nr 9/1968-699 har i ärendet
inbegärt nytt utlåtande av lagutskottet. Med anledning härav får utskottet vördsamt anföra följande:
Då stora utskottet föreslagit antagande av den i motionen föreslagna
landskapslagen i reviderad form 9 vill lagutskottet icke motsätta sig
antagande av en lagändring till de delar utskottet enligt vad nedan fran1hålles kan omfatta förslaget.
I motiveringen framhåller stora utskottet 9 att det vore av betydelse
att landskapsstyrelsen skulle föra ett register över näringsidkare i
landskapet på grund av de uppgifter? som årligen avgives härom av polismyndigheterna. I Marieharnn avgives dessa uppgifter rätteligen av magistra
ten. Lagutskottet vill för sin del omfatta detta uttalande.
Beträffande lagförslagetsenskildheter vill utskottet anföra följande:
~Stora utskottet har i sitt förslag medtagit motionärernas 2 rnom.
men uteslutit 3 mom. Lagutskottet omfattar detta ställningstagande men
har 9 närmast av redaktionella skäl? föreslagit en annan lydelse av 2 mon.
Utskottet anser det betydelsefullt att åtminstone den i utskottets tidiga-i'
re betänkande berörda frågan om den fortsatta giltigheten av landskapssty~I
relsens dispensbeslut klarlägges. Det nuvarande oklara tillståndet synes medföra en rent negativ inställning till många ansökningar om dispens för näringsutövning just på den grund 9 att beviljande av dispenser
blir gällande på ett sätt 9 som ställer icke-ålänningar i en bättre ställning än en ålänning 9 som efter bortflyttning från landskapet förlorar
sin hembygdsrätt efter fem år. När det gäller juridiska personer är
detta missförhållande ytterligt markant - en juridisk person kan tänkas
bibehålla sin på grund av dispens gällande rätt att idka näring i landskapet under flera hundra år. I sitt bealut av den 6 juli 1956 anför
dock Republikens President att självstyrelselagen icke förutsätter sarnt
att det jämväl vore i strid med näringsfrihetens grundsats, "att rätten
att idka näring kunde begränsas till tiden eller tillstånd till näringsutövning återkallas i andra fall än de? varom stadgas i lagarna och
fi'5rordningarna on1 reglementerade näringar. 11 (ÅD VIII s. 379). Avsikten
med det nu föreslagna stadgandet är att åtminstone bereda landskapsstyrel
sen möjlighet att bevilja begränsade tillstånd i det fall, att veder-

bärande sökande icke önskar ett för all fraratid gällande tillstånd.
Det synes utskottet på sakliga grunder riktigt att denna möjlighet
införes geno:Cil ett uttryckligt stadgande så att friare konkurrens kan
åstadkomr,ms i de fall 9 då detta är betydelsefullt. Sol}} det nu är 9 kan
landskapsstyrelsen uppenbarligen inte medgiva tillstånd i många fall,
då det vore uppenbart behövligt. Det vore dessutom i vissa fall till
nytta för det åländska_ näringslivet ou företagare i större utsträckning
än hittills kunde tillåtas verka inom landskapet i sådana branscher 9
som på ett ändairrålsenligt sätt kompletterar i landskapet existerande
före tag. Kundelsådana företagare till en början erhålla ett begränsat
tillstånd så skulle en sådan utveckling kunna styras på lämpligt sätt.
Utskottet har funnit 9 att det föreslagna momentet inte bör anses
strida mot när5-ngsfrihetens grundse"ts. Då det dessutom inte avser att
ge landskapsstyrelsen möjlighet att i allmänhet begränsa beviljade
tillstånd och allra minst att återkalla beviljade tillstånd 9 anser utskottet att stadgandena i självstyrelselagens 4 § icke utgör hinder för
antagande av stadgan.det. Då stadgandet dessutom närr;iast tar sikte på
beviljande av tillstånd till näringsutövning för företagare, som är verk~
sam i riket och endast för ett visst uppdrag 9 t.ex. ett entreprenadarbete9 önskar utöva näring i landskapet 9 talar också starka praktiska
skäl för en sådan tolkning av stadgandena.
Uteslutningen av det i motionen föreslagna 3 mon. oafattar utskottet
på den grund, att det i momentet ingående stadgandet uppenbarligen står
i strid med 4 § självstyrelselagen.
U· I 1 L10E1. har stora utskottet infört den i nationen föreslagna
ändringen. Utskottet onfattar förslaget i detta avseende.
Beträffande 2 ElOEl. anser utskottet? att stadgandet avser att utvidgPde fall? då näringsutövning förutsätter aruaälan 9 nåhända i så stor utsträckning att däri kan inkluderas oclrnå fall, då det alls icke är fråga
om näringsutövntng i den i-::i.ening den i 1 § ingående definitionen fastställer. Då likväl i 3 § stadgas or;1 förutsättningarna för icke-ålänninga
näringsutövning ned hänvisning till vad i landskapslagen stadgas om rätt
att idka näring på grund av anoälan eller tillstånd 9 medför ett införande
av detta stadgande att innebörden av 3 § förändras så 9 att den inte mera
korJr.LLer att överensstärnua med stadgan.det i Llr § självstyrelselagen. På
denna grund anser utskottet, att 2 nou. bör utgå.
Utskottet har i detta sruillJlail.hang övervägt att uteslut ur 2 mom. stadgandena or;1 vara, som produceras i 1andskapet 9 och begränsa nomentet till
Utförande av tjänster? uen finner icke ens denna nöjlighet till ändring
av 9 § nöjlig.
I
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I och E1ed att utskottet funnit nödvändigt stryka det i'öreslagna 2

u. anser utskottet det 3 non., sor.1 avser konplettering av stadgandet
i 2 non. 9 vara obehövligt. Detta nonent innehåller dessuton stadganden
8 0::1 beröra s.k. cabotagerätt ( jnf. FFS. 287 /67) och lufttrafik vilket är angelägenheter 9 sor:1 faller utanför landskapets lagstiftningsbehörighet. Stadgandet oru bil trafik borde 9 on det anses behövligt? införas i landskapslagen om motorfordono Det överensstär:i.r:18r J.:iled vedertagen
tolkning av bestänuelserna on yrkes:c,iässig trafik utanför trafik0111rådet.
Utskottet anser dock att det icke är påkallat att ensidigt reglera dessa
frågor från lands1rn,pets sida till fördån för frärnmande trafikidkare.
Det 5 1~101J.. kan 9 sedan utskottet föreslagit uteslutning av rnom. 2 och
3 antagas i den lydelse det har i gällande lag 9 då den i motionen föreslagna onstiliseringen uppenbarligen ij,r orsakad av införandet av sagda
nya nornent.
10 §. I stadgandet har orden "i landskapet" införts. Ehuru utskottet
anser denna begri:insning också annars gällande på grund av landskapslagens giltighetsm_iråde 9 vill utskottet inte motsätta sig ett sådant förtydligande.
Under behandlingen i utskottet he:-:,r följande avvikande :c:1eningar frari1~
förts:
Viceordföranden Persson ansåg, 2tt Landstinget borde onfatta lagutskottets tidigare förslag om förkastande av nationen och hemställning
hos landskapsstyrelsen OEl fran1ställning r;rnd förslag till en lagtindring
i det syfte nationen avser. Därigenou skulle denna betydelsefulla lagstiftningsfrågo, få den grundliga behandling? som lagutskottet avsåg och
alla nöjligheter att tillvarata det nationalitetsskydd, som självstyrelselagen E1edger 9 bli beaktade.
Ledanoten J3ertel Bor:J.an ville OLLfatta 9 § 2 rJ.Oiil. men ansåg liksom utskottet, att 3 dou. i sagda paragraf kunde utgå.
Med hänvisning till det ovan anf'örda får utskottet vördsar:it föreslå?
att Landstinget cåtte antaga lagförslaget i följande lydelse:
L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av landskapslagen on rätt att idka näring i landskapet Åland.
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I enlighet 1;1ed Ålands landstings beslut ändras 9 och 10 §§ landskapslagen den 10 april 1957 om rätt att idka näring i landskapet ltland
(11/57) samt fogas till lagens 4 § ett nytt 2 nom. såson följer:

4 §.
Har tillstånd beviljats på grund av ansökan 9 sofil gäller viss till

517
- 4sin onfattning bestämd uppgift 9 u pphör tillstå ndet att gälla sedan den·~
rta uppgif t s lutförts ·.
9

§.

Näringsidkare, son inrä ttar avdelning eller filial på annan ort än
den 9 där{hans huvudrörelse är belägen 9 skall aTiillä la härom hos vederböran.
'
de myndighet på cl.en ort 9 dä r avdelningen e ller fllialen förlagts 9 och
tillika uppgiva veu. som kornuer a tt förestå denna rörelse sa:CJ.t var huvud-

är

rörelsen bedrives. I1ag saIIllna vare 9 där den 9 s 'orn icke
bosatt bå Ålan d 9
härs t ädes inrä t·bar a vd e lning eller filial av sin u toD landskapet bedriv~
'

I

na näringsrörelse.
CQ!e s 1 u t:Q.i11_g ) •
'

Skall n ä ringsrörelse förestås av annari än deh 9 Vilken
a11Uläl ts såsora
i
rörelsens innehavare eller för eståndare 9 bör arui1älan göras däran på sätt
tidi gare är sag t.
I

de uti denna paragraf onförDälc18. fall är rörelsens f ö.res t åhdare

skyldig a tt på rörelsens vägnar svara i r ät tegång,
anledes.

son

av rdrelseh för-

10 §.
Deri. 9 801,1 u pi:>hör ne d utövande av n äring :i iandskäpet 9 bör hos den i
6 § dmförmäid8. Eiyrtdighe t en därom gÖr, skriftiig anEltllan.
Mariehmun 9 den 20
På

Närvarande j_ utskot t e t: ordföranden Nils Dahlman, viceordföranden
Eliel Pe rss on _s en t ledamöterna Bertel Boruan 9 Karl Sundbloo och Edw. Östling.

