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1976-77 Lt - Lagmot.nr 9 - Stu. 

STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 25/1976-77 

med anledning av Olof Janssons m.fl . lagmotion 

till landstinget med förslag till landskaps

lag angående ändring av 17 § 3 mom. landskaps

lagen om offentliga nöjestillställningar. 

Landstinget har i ärendet fått motaga lagutskottets betänkande nr 13/1976-77 . 

Stora utskottet, som i ärendet hört länsmannen Kurt J~derholm, ordföranden 

i Alands ungdomsförbund,Fjalar Eklund samt huvudmotionären Olof Jansson, 

har beslutat stöda motionen . De eventuella olägenheter som anförts såsom 

argument emot ett generellt tillåtande i lagen av offentliga nöjestillställ

ningar fram till klockan 02 .00, har inte ansetts rättfärdiga det avbräck 

vissa perifera kommuners ungdomsföreningar nödgas lida av restriktiv till

lämpning av nugällande lag . Lagen borde tvärtom enligt stora utskottets me

ning ge också dessa föreningar mejlighet att tidsmässigt anpassa sina nöjes

tillställningar efter befolkningens vanor, förutsättningar och identitet . 

Av ekonomiska orsaker är för övrigt dessa skärgårdsföreningar, som har en 

viktig uppgift inom det lokala ideella och kulturella livet och därmed ut-

gör en avgörande trivselfaktor för orte~nas invånare, för sin existens beroen-

e av s ina nöjestillställningars pekuniära behållning . För de faståländska för

eninga;yna.s - del , som i Alands ungdomsförbunds regi regelmässigt anpassar sig 

till varandra och tillämpar samma avslutningstider efter överenskommelser 

sinsemellan, som följs upp genom samarbete mellan polischeferna, torde den 

föreslagna lagändringen inte vålla problem eftersom i ansökan till polisen 

uppgiven tidpunkt för tillställnings avslutning läggs till grund för polis

chefens resolution, och denna tidpunkt självfallet kan tidigareläggas . 

I utskottet uttalade ledamoten Arvidsson en från det ovan sagda aW:ika.nde 

mening. 

Med hänvisning till det anförda får stora utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 5 januari 1977 . 

att Landstinget måtte antaga det i motionen 

ingående lagförslaget utan ändringar. 

På s~~a ~_:::ue;~ss~ ~:·~ ~ 
v Iför· .. Hags~~A 

o forande · 
~-o<~~~C...C.<..,. 

Max Carlberg 
sekreterare . 

Närvarande i utskottet:ordföranden Hagström, viceordförand n Söderström samt 
ledamöterna Bengtz, Boman,Arvidsson,Dahlen,Roald Karlsson,Sanders, Nylund o~h 
Öberg. 
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