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UTSKOTTETS betänkande nr 10/196869 n.ied an.ledning av landskapsstyrelsens
Nr 10/1968-69.
frrunställning till Ålands landsting med
förslag till landskapslag om offentliga
nöjestillställningar. (Nr 29/1968),
Landstinget 9 soG i ärendet fått IJ10ttaga lagutskottets betähkande
nr 2/1968-69 har d3röver inbegärt stora utskottets utlåtande.
Efter ärendets behandling får stora utskottet vördsaw.t anföra följ ande~

Den av landskapsstyrelsen eftersträvade revisionen av nöjeslagstiftningen kan på grund av de nuvarande utspridda och delvis föråldrade
stadgandena. anses vara påkallad. Landskapslagen skulle på saDL1a sätt
som i riket senare kor:1pletteras med en verkställighetsförordning.
Då emellertid riksförordningen 9 son i korrektur varit stora utskottet
till-handa 9 innehåller stadganden av dels rikslagstiftningsnatur? dels
åter av annan natur än verkställighets- och tillämpningsföreskrif ter
borde redan härför riksförordningens stadganden i stor utsträckning
inarbetas i själva landskapslagen. Särskild vikt bör härvid fästas
vid bl. a. uppdelningen av nö jestillfii1lena på sådan: , sora fordra anmälan9 samt sådana 9 :för vilka tillstånd erfordras, stadgandena on Dyndighet, hos vilken anni:ilan skall göras eller tillstånd sökas, ordningsrn.än
o.s.v. Därtill förelrnuIJer vissa stadgE:.nden av verkställighetsnatur, vilka åter av läri1plighetsskäl ned fördel kunde upptagas i landskapslagen
för vinnande av lJä ttre översikt.
Enligt stora utskottets förmenande kan den åsyftade revisionen därför
icke ändaLJ.ålsenligt genomföras på annat sätt än att riksförordningens
stadganden i eTforderlig utsträckning intages i landskapslagen 9 vilket
även ls,gutskottet varit inne på. Då detta icke låter sig göra förrän
rikets verkställighetsförordning föreligger i slutlig fonn, anser stora
utskottet att det föreliggande lagförslaget skulle förkastas 9 nen att
lanc1skapsstyI·elsen samtidigt skulle erhålla i uppdrag att till nästinstundanc1e landstingssession inkour_ia 11ed ett nytt lagförslag i ännet 9
vari förenäTrmda synpunkter skulle beaktas. Vad slutligen liberaliseringen av nöj ena på böndagarna beträffar 9 synes landskapsstyrels.en redan nu
Vid behov kunna beakta den konmande 12gens intentioner vid beviljande
av dispens enligt landskapslagen o!..1 föranstal tande av offentliga nöjen
på helgdagar (16/50).
Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet förty vörd8ai:Jt föreslå
att Landstinget uåtte besluta förkasta
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-2 det i landskapsstyrelsens framställning
ingå ende lagförslaget.
För den h ändelse Landstinget ofilfattar stora utskottets förslag, ~öre
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slår utskottet därjämte vördsaiut
att Landstinget i sanband med tredje be handlingen av ifrå gavarande lagförslag må t te hemstä lla hos landskapsstyrelsen, ~tt
denna till Landstingets inkorwJande vårsession ville inkonna n ed ett nytt lagförslag
i ämn et och vari j ämv ä l stadgandena i rikets
k01-..1Dande förordning on offentliga nöjestillstä llningar vunnit nödigt b eaktande .
Mariehamn, den 16 dece!;.1ber 1968.
På stora utskottets vägnar:
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Närvarande i utskottet: ordföranden JUbin J ohansson , viceordföranden
I
Alarik Häggblom, ledaruöterna Gust2,v Adolf Bom.an, Olof M. Jansson (del vis) , i
Sven Friberg, Carl Karlsson, Börje HagströB, Georg Wideman, Sven Lemberg
och Erik Lundqvist samt ersättaren Gunnar Häggbloo (delvis).
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