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STOHA UTSKOTTETS betänkande nr 9/1968-69
ned anledning av landstingsuannen Alarik
9/1968-__§~.
Häggblor1 El. fl ~ s lagw.otion L.18d förslag till
landskapslag angående ändring av landskapslagen OEJ. rätt att idka näring i landskapet
Åland. (:Motion nr 15/1968).
Landstinget sor:1 i ärendet fått Dott2ga lagutskottets betänkande Nr
9/1968-69, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande.
Efter ärendets behandling får stora utskottet vördsaut anföra följande.
Väsentliga delar av näringslagen grundar sig på de principer självstyrelselagen stadgar för näringsutövande i landskapet. Självstyrelselagen
normerar i dessa avseenden därför näringslagens utformning såtillvida?
att näringslagens stadganden endast får återspegla självstyrelselagens
grundregler för näringsidkande. Och bland dessa grundregler utgör det
i 4 § självstyrelselagen stadgade nationalitetsskyddet ett av de väsentligaste.
Definitionen e,v begreppet näring~,
Inon så~~l den äldre som senare doktrinen har med begreppet näring
all tid förståtts en "fortsatt verksauhet, sor.1 avser ekononiskt fö .cvärv 11 •
Denna definition, som även återfinnes i 1 § 1 uoEi. näringslagen, nåste
därför anses vara. vedertagen och oontvistad. Detta gäller även för rikets
del, oaktat en direkt definition icke ingår i rikets lag. Å andra sidan
följer härav att den 9 son blott begagngr sig av ett visst erbjudet tillfälle till förvärv 9 icke idkar någon näring. Enligt det av lagutskottet
framförda exeitlplet kan därför den 9 soE1 en enstaka gång säljer sin bil
icke betraktas som näringsutövare.
Mot bakgrunden härav nåste :t:Jotionärernas frågeställning Ofll innebörder
av ordet 11 fortsatt 11 icke anses gälla 9 huruvida näringsbegreppet soo sådant
förutsätter ett fortsatt handlande eller ej 9 utan vilka kännetecken en
handling skall ha 9 för att kunna betraktas som fortsatt.
Näring och tillfj,lligt förvärv.
Om än samstärJL.1ighet råder oill att naring alltid innebär ett fortsatt
handlande 9 så ligger svårigheten i att bedör,ia 9 när en handling skall be-~
traktas sou fortsatt 9 när tillfällig. Är handlingen fortgående,
alltså ett näringsutövande.
Men redan en enda förvärvshandling kan under vissa onständigheter bedönas son naringsutövand~. Detta är fallet? då av handlingen framgår att
en upprepning är avsedd. Kan det därf'ör av 01~1ständigheterna :fastslås 1
att avsikten går ut på en fortsatt verksamhet, är fråga om näringsutövand.e 1 även Olil en upprepning ännu icke skett eller kanske ej alls ko1Jiller
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till stånd. Ingår den tillfälliga förvärvshancUingen sor.1 e
led i en
fortsatt verksanhet bör näringsutövcmde likaså anses föreligga. Om sålunda ett uton landskapet etablerat byggnadsföretag utför en viss entreprenad i landskapet 9 J~1åste den här skedda förvärvs ....handlingen innebära
näringsutövande 9 då den soD ett.led ingår i den näring företaget eljest
bedriver.
NationsdJ- tet,§Pkygdet och närings.frihetens grundsats.
I 3 § näringslagen har intagits det i 4 § självstyrelselagen stadgade
nationalitetsskyddet på näringarnas onråde. Enligt 4 § 5 uom. självstyrelselagen9 sou :;_:10tsvRras av 4 § näringslagen9kan en icke-åländsk person9
antingen fysisk eller juridisk 9 endast ::~1ed av landskapsstyrelsen i varje
särskilt fall lännat tillstånd idka .sådan näring 9 för vars utövande fordras amtlälan eller tillstånd. Sålunda täcker nationalitetsskyddet alla
viktigare näringar. Utanför skyddet stannar endast de fria näringarna
av självförsörjningskaraktär. På gruud av nationalitetsskyddet har landskapet tiven enligt 13 § 1 ri10r:.1. 9 punkten sjtilvstyrelselagen förbehållits
lagstiftningsrätten rörande näring, för vars utövande enligt lag erfordras anL1älan eller tillstånd 9 och näring till självförsörjning9 ned iakttagande av näringsfrihetens grundsats. JJetsaElilla gäller uppdelningen i
fria och reglenenterade näringar. Undantagen är härvid i 11 § 2 Don. avsedd näringsrätt 9 vars reglering .förbehållits rikets lagstiftande organ.
J)å icke-ålänningar sålunda kan utöva annälningspliktiga och reglenenterade näringar i landskapet endast ned landskapsstyrelsens särskilt prövade tillstånd 9 innebär detta 9 att nationalitetsskyddet givits företräde
franon näringsfrihetens grundsats. Avgörande för bedömningen av detta inbördesförhållande är uppfattningen av begreppet näringsfrihetens grundsats i självstyrelselagens mening.
Vid jänförelse av 13 § 1 mou. 9 punkten ned 4 § självstyrelselagen
skulle genon uteslutning soEl resulto.t erhållas, att näringsfrihetens
grundsats kornne ntt oDfatta endast de till självförsörjning avsedda nä~
ringar 1 som utan annälan eller tillstånd får utövas av envar 9 - även on vederbörande icke åtnjuter åländsk heJ.:;ibygdsrätt eller under fen år
utan avbrott haft sitt egentliga bo och henvist i landskapet.
I fråga Oiil nationali tetsskyddets förverkligande gör självstyrelselagen
ingen åtskillnad mellan anmälningsplik.tiga och reglenenterade näringar.
På grund härav och ned beaktande av självstyrelselagens begränsning av
näringsfrihetens grundsats, är nationalitetsskydclet för vardera närings&;ruppens del förverkligat på sai~mm si:itt. I elen praxis 1 s0Ii1 tillämpats
V'id beviljande av c1ispenser,::p.ar de särskilda begränsningar och villkor

-3som kunna uppställas för de regle111enterade näringarna likväl icke ansetts
vara tillämpliga på de endast anr,_iälningspliktiga näringarna. HärigenoE1
har nationalitetsskyddet beträffande de annälningspliktiga näringarna

blivit lidandeo Med beaktande av landskapets självständiga rätt till näringarnas reglei;1enterande, förtjänar clet frac1hallas, att det avsedda nationali tetsskyddet naturligtvis kunde förverkligas genon reglementering
av visss, fria näringe,r. Att enbart för nationali tetsskyddets skull reglementera en näring, son icke annars vore i behov därav, synes emellertid
Dindre ändanålsenligt. I nationalitetsskyddshänseende bör näsligen de
båda näringsgrupperna direkt kunna jänställas. :Oå nationalitetsskyddet
även beträffande de aru~älningspliktiga näringarna i självstyrelselagen
givits obetingad prioritet franon näringsfrihetens grundsats, t. o oEl. upp
till ett direkt förhindrande av näringsutövning, torde denna jänställighet ej heller kunna anses strida LlOt sjtilvstyrelselagen.
Ehuru grundregeln är den, att endast personer ned åländsk henbygdsrätt
äger idka näring i landskapet föreligger då och då ett direkt behov av
att kunna anlita t. ex. frärmande specialistföretag på onråden där lanc1-skapets näringsliv för närvarande saknar egna resurser. :Oå det härvid
saEtidigt ofta rör sig on inkallande av ett fräIJL1ande företags egna arbetare i stö:r:"re eller nindre omfattning 9 kan följden ur nationalitetssynpunkt lätt bli oförsvarlig 7 ifall lm1dskapsstyrelsen ifråga omen annälningspliktig fri näring vid beviljande av dispens vore tvungen efter
en enda prövning en gång för alla ge avkall på det frautida nationalitetsskyddet. Både landskapets och den frär.1i:mnde företagarens intressen kunde
här bäst tillgodoses, ifall landskapet skulle bibehållas sin nationalitetsskydclsprövning för frantiden? Dedan företagaren å sin sida kunde få
utföra den entreprenad eller det arbete han önskadej vilket nåhända eljest kunde gå honon förbi.
I praktiken har även de flesta icke-åländska företagare velat få
dispens endast för den tillfälliga uppgift de åtagit sig. Att landskapsstyrelsen vid handläggningen av en dylik tillfällig dispensansökan bleve
tvungen till en ner vidsträckt prövning av nationalitetsskyddet än vad sökandens anhållan förutsätterj kunde, aed beaktande av den eventuella negativa konsekvensen för sökanden, näruast betraktas sorJ ett på konstgjort
satt frarn~mnat intrång på näringsfrihetens grundsats. :Oet torde närnast
Vara denna situation i::.1otionärerna haft för ögonen till grund för sitt ändringsförslag rörande 4 § näringslagen.
Självfallet skall en näringsidkare tryggas vid den rätt näringsfrihetens grundsats tillförsäkrar honon. Men denna rätt är givetvis för näl'ingsutövaren dispositiv i den E1eninge11 7 att de.t ankor.mer p.å honora själv

avgöra 9 i vilken utsträckning hnn önskar åberopa näringsfriheten.
Så länge näringsidkaren får utöva en näring i den onfattning han önskar 9
sker inget åsidosättande av näringsfrihetens grundsats.
Starka sakskäl talar sålunda för ,',-ct det s,v 2.10 onärerna franställda
ändringsförslaget genoIJföres utan vi_dare dröj s:c1ål. FräI;rnt gäller detta
det nya 2 1110n. unler 4 §. Däremot synes det föreslagna 3 E10B. i sanma
paragraf anknyta till frågeställning ar utöver lagändringens huvudsyfte 9
varför stora utskottet anser att detta iJonent nu kan utgå. Likaså föreslås 1 § 2 n01~1. Ii18d tidigare i betänkandet anförd notivering struket.
De i 9 § föreslagna ändringarna och tilläggen 9 ifråga on vilka Landstinget enligt 13 § 1 rc101J.. 9 punkten självstyrelselagen tillkor::rr:.rnr lagstiftningsbehörighet9 har utskottet oufattat oförändrade 9 då de bör anses erforderliga för klarläggande av näringsidkares anic1älningsskyldighet
i landskapet.
Slutligen önskar utskottet frai~1hålle, betydelsen av att landskapsstyrelsen skulle föra register över alla näringsidkare i landskapet,vilhet
vore av vikt för elen kor..mande näringspolitiska avdelningens arbete.
De fortgående uppgifterna till näringsregistret kunde läDpligen erhållas
i sar_:band EJ.ed de årsrapporter över nyari:G1älda och upphörda näringar polisdistrikten uppgör för andra ändanål.
Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet förty vördsant föreslå
att Landstinget måtte antaga det i lag~
motionen nr 15/1968 ingående lagförslaget
sålyclande~

L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av land skapslagen on ri:itt att idka näring i landskapet
Åland.

I enlighet :crnd Ålands landstings beslut ändras 9 och 10 §§ lanQ.skapslagen den 10 april 1957 on rätt att idka näring i landskapet Åland (11/
57) saBt fogas till lagern:i 4 § ett nytt 2 no111ent såsom följer:

4 §.
Därest i 1 LlOH. avsett tillstånd sökes enbart för genoE1förande av viss 9
till sin onfattning bestämd uppgift, upphör beviljat tillstånd att gälla
S3dan denna uppgift slutförts.
9

§.

Näringsidkare 9 son inrättar avdelning eller filial på annan ort än
den 9 där hans huvudrörelse är belägen, skall aru::täla häron hos veder-
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- 5börande n yndighe t på den ort9 dä r avdelningen e ller filialen förl a gts 9
och tillika uppgiva ver:1 son kmm:1er a tt föres tå denna rörelse samt var
huvudrörelsen bedriv es . Lag S8Llli1a vare , dä r den 9 sow icke är bosatt
på Alanc1, hä rstä des inrä ttar avdelning ell e r fili al av sin utom land-

skapet bedrivna nä ring srörelse.
Dä rest nä ringsidka re 9 s01i1 g jort nä ringsanriä lan på ort u tow landskapet 9 utsträ cker sin n ä ringsverksamh e t till l a ndskapet sålunda 9 att vara
eller t jänst , för vilken han betingar si g ersä ttning , till en vä sentli g
del producera s inorc1 l andskapet , :u en egentlig avdelning eller filial likvä l icke inrä ttas, ä r han skyldig att gö ra nä rings amnälan hos vederbörande myndighet på den ort 9 där verks anhe ten inon landskapet huvuds akligen
bedrives.
Uto m l a ndskapet bosatt idka re av sj öf a rt elle r lufttrnfik vare be r ä ttiga d att utan i denna lag avsedd n ärings a n.klä lan driva dylik trafik
nellan ort inon l a ndskap e t och a ndra orter. SaEJrJ.a r ä tt tillkomner ä v en
ut o11 landska pet bos a tt idkare av autouobil tra fik, s åvitt fr åga ä r orJ
tillfä lli g trans p ort av personer till landska pet och vidarebefordra n
av dem inoE1 l andskapet eller on tillfä llig transport av l a st till en
enda IJ.o tta ga r e och till bestäE1d lossning spla ts i landskap e t .
Skall när i ngsrö r else förest å s av annan ä n c1en 9 vilken anlilälts s å so11
r örel sens L1n ehav2re ell e r f öreståndare, bör anuälan göras dä ron på s ä tt
tidi gar e är s ag t .
Beträ ff ande skyl di ghet för rörel se s före stå ndare att på rörelsens
vägna r sva r a i r ä tte gång , son för anl edes av rörelsen~ gä ller v a d dä ran
i rikslagstiftningen ä r stadga t.
10 §.
Den9 s ow u pph ör :i:~1e d utövande av näring i l andskapet, bör hos den i
6 § owf öriJ.äl da By-.ac1igh eten dä roi~1 g öi'a s kriftlig aruiltilan.
Ma rieharJn de n 1 4 decel.liber 19 68 .
På stora u tsk<?_%~. et s vä gnar ~ 1
/~(!Z<d.~=-S?-~
',
Albin/ J ohan s son
~
ord.förande
Erik Rask
sekreterare.
Nä rvara nde i utskottet ~ ordföranden Albin J oh a nsson 9 viceordföranden
Al a rik Häggblo111, l e damöterna Gustav Adolf Bo111an 1 Olof M. Jansson (delvi s ) 1
Sven Frib e r g, Carl Karlsson , Börje Ha.gströn 9 Geo r g WideElan , Sven Le 11berg
och Erik Lun dqvist sant ersä ttarna Gnnna r Häggb l oEl ( del vis) och Peder
Söderströra (delvis ) .
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