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STORA UTSKOTTETS betänkande nr 4/1972-

73 med anledning av Ålands lan dska pssty

relses framställning till Ålands landsting 

med förslag till landskapslag angående 

ändring av landskapslagen om lo.tterier. 

Land,13tinget~ -. som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 

nr 3/1972.,-,73. 9 .• har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

· S~o~a . -µt§,ltP~t§°ti~ ~om under sin behandli~g av ärendet hÖrt landskaps

kamrerare n. 1i'enr;i,~ Gustafsson och lagberetlning sche fen Sune Carls son y 

få;r : vöx:dsamt @f9ra följande. 
. . - . ~-

- I utsk.:q:!:;'t~t h~r allmänt dryftats penningautomatfåreningens hit-

t;hlls~a~ande aroetsformer visavi hållande och underhåll av spelautoma-· 
.. ' 

ter i irua'as!capet. Därvid konstaterades 1 att förhållandena numera i och 

med de · ~tarkt växande intäkterna av verksamheten förändrats i grunden, . ' . . . 

ocn g.:J:;t roan1 förrän rätten att hålla spelautomater avtalsvis överlåtes 

till :- friståenae· affärsföretag, noga bör pröva såväl lagligheten som 

än<iamål~enligheten häri. Alternativet att penning au tomatföreningen i 

egen regr :ariver denna verksamhet bör övervägas. Enligt utskottets 

lippfathling borde föreningens styrelse givas en sådan sammansättning y 

att -:: ~le av landskaps styrelsen utsedda medlemmarna skulle utgöra flerta

let., varigenom kunde tryggas det offentliga inflytandet över verksam

hety arbetsformer och redovisning varjämte frågan om insynen i för 

eningens v erksamhet och räkenskaper skulle lösas på tillfredsställande 

sätt . Förberedelser för erforderliga ändringar i penning automatförord

ningen y som ännu ej · publicerats, borde inledas utan dröjsmål, för att 

I] 

~a-

. kunna vara genomförda då nugällande samarbetsavtal 1 som enligt vad l-
utskqttet erfarit blivit uppsagt, upphör att gälla vid utgången av år I 

1973. 
I detaljfrågorna kring lagförslaget har diskussionerna koncentrerats 

till formuleringen och innehållet i 3 §. Ehuru utskottet omfattar lag-

utskottets uppfattning att landskapet som sådant icke iåtminstone i 

detta skede är betjänt av rätt att stå som föransta.J.. tare av lotterier 1 

och ej heller av rätt att hålla spelautomater y stöder utskottet dock 

land'kapss'tyrel sens allmänt hållna formulering i paragrafens 1 mom . av 

de ändamål, vartill medlen skall användas; de utförliga reglerna om 

medlens fördelning ingår ju i 29 § penningautomatförordningen -. Likaså 

är aet av lagutskottet införda 3 mom . ett stadgande av verkställande 

natur, som ingår i förordningen 1 och synes kunna utgå. 

Stora utskottet får förty vördsamt före slå 

att Landstinget måtte antaga lagförsla 

get med följande ändringar : 



...; ··· 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskaps lagen om lotterier . 

(I enlighet med--""'.-',(Ingressen lika som lagutskottets förslag). 

1 §. 
(Lika som lagutskottets förslag) . 

,, 
•, 

..;-· 3 §. 

077 

Hållandet av penningautomater och andra i 1 § 3 mom. avsedda spel-
- ., 

anordningar mot betalning är förbehållet offentligrättslig förening? 
' ' 

vilken grundats genom landskapsförordning för att bedriva sådan verk-

· samhet. Härig6_n.om influtna medel skola upptagas i landskapets enskilda 
·. !t • . 

årsstat och på .r$ätt landstinget närmare fastställer användas för att 
. '· i "' 

främja och stöda ~llmännyttig verksamhet i landskapet. 

(2 mom. lik(l, so_m l~gutskottets förSLag). 

Mariehamn, den -30 ; november 1972. 
· .. På stora 

Närvarande i utskottet: ordföranden Hagström, viceordföranden Sö

d.e:rström ?·_ l~damöt:r:na(~~~~f~J Berg? Björklund, Friberg, Salmen, Sund
berg, Söderlund? Oström/sarnt ersättaren Sanders (delvis). 


