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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 33/1974-75 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning till 

~fI:'iifi.~~~~~§1~~do~Öf~~~Byii~i och 

2)landskapslag angående ändring av 5 § landskapsla

gen om rätt att idka näring i landskapet Åland. 

Landstinget har i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande nr 20/1974-75. 

Stora utskottet, som hört lantrådet Alarik Häggblom, delar lagutskottets upp

fattning på de flesta punkter. Likväl har stora utskottet kommit till ett från 

lagutskottets ståndpunkt avvikande resultat vad beträffar lagförslagets 5 §. 
Lagutskottet har infört begreppet solvens bland de förutsättningar som bör 

vara uppfyllda för att tillstånd att idka i lagen avsedd verksamhet skall kunna 

beviljas sökande. Minimikravet på solvens är väl härvidlag, att sökandens till

gångars summa skall överstiga hans skulder och förpliktelser. Detta kan måhända 

ingiva hans blivande kontrahenter i rörelsen, närmast dem, vars uthyrningsobjekt 

han skall förmedla, åtminstone någon känsla av trygghet i avtalsförhållandet, 

men det konkreta belopp om minst 100.000 mark, som landskapsstyrelsens framställ

ning nämner såsom garantisumma, bör göra det i avsevärt högre grad, eftersom 

sökanden åtminstone måste vara kreditvärdig för denna summa; solvenskravet pre

ciseras alltså i landskapsstyrelsens version och stora utskottet har därför 

funnit att denna borde kvarstå. 

Återstår att lösa problemen med att håila säkerheten utanför konkursmassan, 

om företagets tillgångar skulle överlämnas till konkurs, vilka varit det huvud

sakliga motivet till att lagutskottet tagit avstånd från kravet på ifrågavarande 

garantibelopp. Dessa måste såsom lagutskottet framhåller lösas inom ramen för 

härom gällande civilrättsliga regler, vilka ligger utom landstingets lagstift

ningsbehörighet. Likväl synes det icke omöjligt att finna en formel härför. 

Nära till hands ligger handfången pant, t.ex. depositionsbevis, som uppbevaras 

av landskapsstyrelsen till förmån för tredje man. Utformningen i praktiken 

kan ske enligt olika mönster, men lagliga möjligheter torde finnas. Detta an

kommer det på landskapsstyrelsen att närmare bearbeta. 

I övrigt omfattas lagutskottets betänkande; ett par smärre ändringar av 

redaktionell natur föreslås dock. 

Med hänvisning till det anförda får stora utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga de i framställningen 

ingående lagförslagen i följande lydelse: 
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L a n d s k a p s 1 a g 

om resebyrårörelse. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1-3 §§. 

(Lika som lagutskottets förslag) . 

4 §. 
För att idka resebyråverksamhet fordras av sammanslutning att 

1) sammanslutningen äger rätt att idka näring i landskapet; 

2) sammanslutningen är solvent; 
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3) sammanslutningens samtliga personligen ansvariga bolagsmän och dess 

verkställande direktör eller med denna jämförbar person, samt i förekom

mande fall, dess samtliga styrelseledamöter råder över sig själva och sin 

egendom; samt 

4) rörelsen bedrivs under ledning av en av landskapsstyrelsen godkänd 

ansvarig föreståndare, som uppfyller i 3 § stadgade fordringar. 

5 §. 

(Lika som landskapsstyrelsens framställning). 

6-8 §§. 

(Lika som 5-7 §§i lagutskottets förslag). 

9 §. 

Idkare av resebyrårörelse skall årligen före den 1 april till land

skapsstyrelsen ingiva berättelse över sin verksamhet för föregående ka

lenderår innehållande för övervakningen erforderliga uppgifter.Till berät

telsen skall fogas bokslut för det senast avslutade räkenskapsåret. 

(2-3 mom. lika som i 8 §lagutskottets förslag). 

10 §. 
(Lika som landskapsstyrelsens framställning). 

ll §. 

Har landskapsstyrelsen, efter att näringsidkaren beretts tillfälle 

att avgiva förklaring, funnit att i registret införd resebyrårörelse upp

hört med sin verksamhet, skall rörelsen avföras ur det i 6 § 3 mom. av

sedda registret. Om åtgärden skall vederbörande näringsidkare underrättas . 

12-14 §§. 
(Lika som landskapsstyrelsens framställning). 

15 §. 

(Lika som 14 § i lagutskottets förslag). 

16-17 §§. 

(Lika som 15-16 §§ i lagutskottets förslag). 

18-19 §§. 

(Lika som landskapsstyrelsens framställning) . 
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20 § . 

(Lika som 19 §i lagutskottets förslag). 

21-24 §§ . 

(Lika som landskapsstyrelsens framställning) . 

L a n d s k a p s 1 a g 
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angående ändring av 5 § landskapslagen om rätt att idka näring i landskapet 

Åland . 

• 
Lagens ingress : 

(Lika som lagutskottets förslag). 

5 §. 

(Lika som lagutskottets förslag). 

Lagens slutstadgande: 

(Lika som lagutskottets förslag.) 

Mariehamn, den 22 maj 1975 . 

Närvarande i utskottet: ordföranden Hagström, viceordföranden: Sanders, 

ledamöterna Arvidsson, Berg, Rolf Carlson, Nils Karlsson, Gustafsson , 

Söderlund , Söderström (delvis), och öström samt ersättaren Olof M. Jansson 

(delvis). 
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