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1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

framställning till Ålands landsting med

förslag till landskapslag om rätt att idka näring.
Vid vintersessionen innevarande år antog Landstinget på framställning av landskapsstyrelsen en landskapslag om rätt att idka
näring i landskapet Åland.

Sedermera har Republikens President

vid f öredragning den 7 juli detta år beslutat, att landstingsbeslutet skall förfalla.

Republikens Presidents till landskapssty-

relsen i ärendet avlåtna brev är av följande lydelse:
"Till Ålands landskapsstyrelse.
Ålands landsting har den 26 mars 1956 fattat beslut om antagande av en landskapslag om rätt att idka näring i landskapet Åland.
Vid föredragning i statsrådet i dag har Jag, sedan Jag inbegärt
Högsta domstolens utlåtande i ärendet och även Ålandsdelegationen
avgivit sitt yttrande, funnit att i 5 § landstingsbeslutet upprä..knas bland de däri nämnda reglementerade näringarna jämväl sådana,
beträffande vilka lagstiftningsrätten tillkommer riket och att
stadgandet i beslutets 9 § 3 morn. hänför sig till rättegångsväsendet och sålunda äro av rikslagstiftningsnatur.

Landstingsbeslutets

3 .§. innehåller stadganden om de i 4 § självstyrelselagen för Åland

011

""
'I!

reglerade förutsättningarna för näringsutövning.

Då landsting9

beslutets berörda stadganden i sak överensstämma, stadgandena i
tvenne förstnämnda lagru.nimen med motsvarande stadganden i den i
riket gällande l agen den 27 september 1919 angående rättighet a
idka näring och stadgandena i landstingsbeslutets 3 § med stadgandena i 4 § 2, 3 och 4 mom. självstyrelselagen, hava de enligt
14 § 4 mom. sistsagda lag för vinnande av enhetlighet och överskådlighet kunnat upptagas i landstingsbeslutet.

Jämlikt 13 § l

mom. 11 punkten självstyrelselagen har landstinget även tillkollllD)
·rätt att utfärda de i landstingsbeslutet ingående bestämmelserna

självstyrelselagen äger iakttaga, att rätten att idka

kunde begränsas till tiden eller tillständ till näringsutövning
återkallas i andra fall än de, varom stadgas i lagarna och förordningarna om r eglementerade näringar.

I anseende härtill har Jag

funnit, att landstinget härvidlag överskridit sin lagstiftningsbefogenhet, varför Jag i stöd av 14 § 2 mom. självstyrelselagen
förordnat, att l andstingsbeslutet skall förfalla, vilket landska ps
styrelsen härmed till kännedom meddelas.
Nådendal, i Statsrådet den 7 juli 1956.
Republikens President
Urho_ Kekkonen.

bötesstraff.

T.f. justitieminister Vilho Väyrynen."

Enligt 4 § 5 mom. självstyrelselagen kan landskapsstyrelsen ,
ehuru de i 2, 3 och 4 mom. samma paragraf stadgade

förutsättn i~

garna ej föreligga, då skäl därtill äro, efter prövning i var je
särskilt fall lämna tillstånd till sådan näringsutövning, varom
paragrafen är fråga.

näri~~

Jämlikt landstingsbeslutets 4 § kunde dyli

tillstånd beviljas för viss tid och återkallas, om i tillståndet
givna föreskrifter icke iakttagas.

Självstyrelselagen förutsä tt

doc:kl icke, och det vore jämväl i strid med näringsfrihetens gruJI
sats, som landstinget enligt 13 § 1 mom. 9

punkt en

Under behandlingen av ovannämnda framställning i Landstinget
företog lagu!Bkottet vissa ändringar i 4 § på grund av att paragrafen i landskap sstyrelsens förslag enligt utskottets mening in~
kräktade på näringsfrihetens grundsats.

Utskottet uteslöt därför

möjligheten att bevilja näringstillständ åt icke-ålänning på viss
tid ävensom möjligheten att återkalla givet tillstånd.
landska~sstyrelsens

Frän

sida framhölls dock, att inträng i närings-

frihetens grundsats hade gjorts redan genom ant agandet av självsty

~~

.f<.

01 fi
relselagen.

Det borde därför icke föreligga något hinder för

sådant stadgande,

skäl var berättigad att vägra tillstånd, medgav viss näringsut ·
ning antingen på vissa villkor eller under viss tid.

Stora

Nedanstående förslag till landskapslag följer landstingets

8

att landskapsstyrelsen, som t.o.m. helt utan

ut~

skottet omfattade landskapsstyrelsens ståndpunkt och ändrade §

"'.

~Il

beslut vid vintersessionen med det undantaget, att lagutskottets
förslag till § 4 vad det sakliga innehållet beträffar införts.
Några smärre ändringar ha dessutom föreslagits och motiveringen
kommer i fortsättningen att inskränka sig till dem.
Det ursprungliga lagförslagets rubrik var "Landskapslag om

enlighet härmed.
Efter det Republikens President numera beslutat, att landst

näringsidkande på Åland".

Lagutskottet fann icke denna rubrik

beslutet skall förfalla, måste man konstatera, att lagl.itskottet

lyckad utan föreslog i sin tur "Landskapslag om rätt att idka nä-

tolkning av självstyrelselagen överensstämmer med den högsta do

ring i landskapet Åland".

stolen sedermera stannade för.

Det är likväl landskapsstyrelse

förslag velat undvika upprepningen landskapslag - landskapet, i

uppfattning, att i samband med en framtida revision av självsty·

synnerhet som landskapslagar endast kunna utfärdas i landskapet

relselagen frågan om beviljande av tillstånd för icke-ålänningar

Åland och tillägget "i landskapet Åland" sålunda är obehövligt i

borde tagas upp och ordnas enligt de riktlinjer landskapsstyrel

de fall landskapslagen icke gäller landskapets administration.

sen angivit i sin ovannämnda framställning.

På grund härav föreslår landskapsstyrelsen såsmm rubrik "Land-

Den nu fastslagna

tolkningen leder till avslag på ansökningar, som ur landskapets

Landskapsstyrelsen har med sitt tidiga~

skapslag om rätt att idka näring".
I § 1 mom. 2 'ingår

synpunkt hellre kunde bifållas på v.issa villkor eller på viss ti

en

av begreppet näring liksom i

Då en uppmjukning av stadgandet sålunda vore i landskapets in-

det

tresse och säkerligen även skulle omfattas av vederbörande rikS

nen "utom vetenskap och konst samt jordbruk och

myndigheter, torde det finnas utsikter att fä självstyrelselage

ningar såsom

ti~igare

förslaget.

d~finition

Lagutskottet tillfogade till definitio-

I

ändrad i detta avseende.

boskapsskö~sel,

~ess

bisysselsätt-

jakt och fiske", uppenbarligen med

stöd av Morings i .lagutskottets motivering nämnda verk.

Likväl

bibehöll lagutskottet t.ex. i § 7 mom. 2 undantag för jordbruke

beredningsföretag o.s.v.

som ger den uppfattningen, att jordbruket räknas som näring.

gränsen för anmälningsplikten i branscherna enligt 20 § dragas

Landskapsstyrelsen anser, att definitionen i den ursprungliga

a~

lydelsen bäst anger landskapslagens tillämpningsområde.

Vet e~

skap och konst idkas i modernt näringsliv också rent affärsmäa 8
och undantaget för dem ger blott möjlighet till vacklande
ning.

to l~

Idkande av vetenskap i egentlig bemärkelse kan icke anse

Enligt landskapsstyrelsens åsikt bör

att bearbetning av egna produkter och deras saluförande icke

medför anmälningsplikt.
I §§ 13 och 15 i landstingsbeslutet ingår stadganden om förbud att meddela utlänning tillstånd till handel med butiksbil och
gårdfarihandel.

Då likväl en allmän hanvisning till rikslagstift-

avse ekonomiskt förvärv och idkande av konst i egentlig bemärke

ningen finnes i 2 § beträffande utlännings och utländsk sammanslu

se utövas av en enda person, som sålunda icke i allmänhet blir

nings rätt att idka näring i landskapet, anser landskapsstyrel-

anmälningsskyldig enligt näringslagstiftningen.

Å andra sidan

sen att de i 13 och 15 §§ intagna förbuden kunna utgå.

Undan-

idkas vetenskap av t. ex. konsultativa byråer i förvärvssyfte och

taget i 2 §"dock med beaktande av vad nedan stadgas" medför

konst i form av t.ex. konsthantverk rent affärsmässigt.

icke, att landskapsstyrelsen skulle ha rätt att meddela utlänning

Sådan

verksamhet bör enligt landskapsstyrelsens åsikt betraktas som nt
ringsidkande och förty falla under näringslagstiftningen.
Vad åter beträffar jordbruket och därmed sammanhängande
gar, boskapsskötsel, skogsbruk och fiske, måste de anses vara
ringar enligt landskapsstyrelsens uppfattning.

Undantaget i §

mom. 2 bör då bibehållas och bör såsom sådant tolkas restrikti

sådant tillstånd så länge detta är förbjudet i riket.
På grund av det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt
förelägga Landstinget till antagande nedanstående.
L a n d s k a p s 1 a g

om rätt att idka näring.
I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas:

d.v.s. icke utsträckas till annat än egentligt lantbruk och fi

1 kap.

Anmälningspliktiga skulle då bli handelsträdgårdsodlare, fisk-

Alli.Iiänna bestämmelser.

-
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1

§.

Envar medborgare i landet är berättigad att, enligt vad ned
stadgas, idka näring i landskapet Åland.
Näring kallas enligt denE.a landskapslag varje självständig ,
med god sed förenlig och av lagen tillåten fortsatt verksamhet,
som avser ekonomiskt förvärv.
Vad ovan sagts gäller jämväl inhemskt bolag och andelslag s04

stiftelse, som har laglig hemort inom landskapet och vars alla
styrelsemedlemmar äro sådana personer, som i första momentet avses, äger rätt att inom landskapet idka i samma moment avsedd
näring.
Enskild person, sammanslutning och stiftelse, som den 1 januari 1952 i landskapet idkade näring, varom nu är fråga, äro berättigade att även framdeles utöva sådan.

4 §.

inhemsk förening, annan lagligen bildad sammanslutning och stif.
telse, som enligt _!Sina stadgar äro berättigade att idka näring,
2

§.

· Vad i rikets lag är stadgat om utlännings och utländsk sam· manslutnings rätt att idka näring i landet, gäller jämväl i l an
· skapet Åland', dock med beaktande av vad nedan stadgas.
3

§.

Rätt att inom landskapet idka sådan näring, för vars utövand
enligt vad nedan stadgas erfordras anmälan eller tillstånd, t il

Åt person, sammanslutning eller stiftelse, som icke uppfyller
i 3 § stadgade förutsättningar, kan landskapsstyrelsen, då skäl
därtill äro, efter

prövning i varje särskilt fall lämna till-

stånd till sådan ääringsutövning, som avses i 3

§.

5 §.
Nedannämnda näringar äro underkastade de villkor och bestämmelser, som äro eller framdeles varda meddelade i särskilda lagar
och författningar, nämligen

kommer blott den, som åtnjuter åländsk hembygdsrätt eller, ehuti

1) anläggning för bearb~tning av gruvor och malmstreck;

han icke åtnjuter åländsk hembygdsrätt, under fem år utan av-

2) bokhandel, kolportage av böcker, bok- och stentrycke~ri, lä-

brott haft sitt egentliga bo och hemvist i landskapet.
Endast bolag, andelslag, förening, annan sammanslutning elle

se- -och lånebibliotek samt utgivande av periodisk tryckskrift;
3) apoteks- och drogerirörelse samt tillverkning, förvaring och

och bostadsförmedlingsrörelse;

försäljning av gifter och av preparat, i vilka gift ingår;

16) anläggning och nyttjande av järnväg samt telegraf- och

4) tillverkning, införsel, försäljning, forsling och upplag

telefonledning för allmänt begagnande;

alkoholhaltiga ämnen;

17) användande av automobiler, flygmaskiner och andra maskiner,

5) tillverkning och försäljning av alkoholfria drycker;

som förflytta sig med egen kraft;

6) hållande av värdshus, natthärbärge, kaf~, biljard och

18) cirkus, variet~- och kinematografföreställningar samt

likartad rörelse;
7) tillverkning och försäljning av margarin, ·m argarinost sam

andra likartade offentliga f'örevisningar;

19) tillverkning och införsel av samt handel med stämpling

annan likartad till människoföda avsedd produkt;

8) handel med konstgjorda gödningsämnen och beredda fode rme-

underkastade artiklar ävensom

del sa.nit med .utsädesvaror;
9) tillverkning, forsling, upplag och försäljning av explosi·

va ämnen sa.lli.t eldfarliga oljor och andra med dem jämförliga

underkastade arbeten av ädla metaller samt vissa andra stämpling

va~

10) elektriska anläggningar för alstring av ljus och överföd
av kraft;
ll) sparbanks- och annan bankrörelse samt pantlåneinrättning

12) försäkringsrörelse;
13) fastighetsförmedlar-, mäklar-, skeppsklarerar-, auktions
förrättar- och privatdetektivyrke;
14) upplagsmagasin med rätt att utgiva warrants;
15) affärsföretag för förmedlande av utvandring ävensom arbe

ordens ~ ,

heders- och förtjänsttec-

ken samt minnesmedaljer;
•

20) affärsrörelse, som avser bevakning av gods eller liv; samt

21) handel i öppen butik med begagnade varor samt med skrot
obh l ump.

2 kap.

Om näringsanmälan.
6

§.

Näringsanmälan skall, med i 7 § nämnda undantag, göras, innan
näringsrörelse påbörjas eller övertages.

Sådan anmälan göres

skriftligen, i Mariehrunn till magistraten och på landet till läns-

. ,9~p
_:\.
\

man.

Till anmälan fogas utredning om att anmälaren åtnjuter

medborgerligt förtroende, råder över sig själv och sin egendom
och enligt 3 och 4

§§

samt, ifråga om i 5

§

Anmälan bör innehålla uppgift om anmälarens hemvist, det namn ,
varunder rörelsen är avsedd att bedrivas, det eller de närings-

är berättigad att idka näring i landskape

yrken den tillärnade rörelsen omfattar samt, ifall anmälan avser

nämnd näring, jämväl utredning om att t i

rörelse på landet, orten där densamma kommer att idkas.

stånd därtill utverkats.

Göres

anmälan av bolag, andelslag eller förening, skall även avskrift a

Sker ändring av sammansättningen i aktiebola{?A andelslags, t·
nings eller stiftelses eller annan sammanslutnings styrelse ell
inträder ny bolagsman i annat bolag än aktiebolag, skall därom

dess stadgar därvid bif'ogas.
Om skyldighet att till införande i handelsregister anmäla fir-

ma gäller vad därom är särskilt stadgat.
9 §.

göras anmälan, såsom i 1 mom. sagts.
Angående omyndigs rätt att idka näring är särskilt stadgat .

7 §.

ort än den, där hans huvudrörelse är belägen, skall anmäla härom

Envar är berättigad att utan anmälan idka annan än i 5 § avs
näring, där annat biträde än make eller egna omyndiga efterko
irätt nedstigande led icke anlitas och
skilt försäljningsställe ·i cke begagnas.

Näringsidkare, som inrättar avdelning eller filial på annan

~alubod,

kontor eller sä

Sådan rätt till sijälvI

sörjning tillkommer även den, som icke är välfrejdad eller råde
över sig själv och sin egendom.
Anmälan eller tillst~nd erford~as ej för idkande av lantbruk

hos vederbörande myndighet på den ort, där avdelningen eller filialen förlagts, och til lika uppgiva, vem som kommer att förestå
denna rör else samt var huvudrörelsen bedrives.

Lag samma vare,

där den, som icke är i Finland bosatt, härstädes inrättar avdelning . eller filial av sin utom landet bedrivna näringsrörelse.
Skall näringsrörelse förestås av annan än den, vilken anmälts
såsom rörelsens innehavare eller föreståndare, bör anmälan göras
därom, på sätt tidigare är sagt.

och fiske.

8

§.

I de uti denna paragraf omi'örmälda fäl är rörelsens förestån-

I

dare skyldig att på rörelsens vägnar svara i rättegång, som

Om försäljning från fopdon och om gårdiarihandel.

rörelsen föranledes.

10

13

§.

Den, som upphör med utövande av näring, bör hos den i 6 §

11

§.

Den, som på grund av anmälan idkar handel med livsmedel, kan
0

förmälda myndigheten därom göra skriftlig anmälan.

av landskapsstyrelsen, där ortsförhållandena giva därtill anledning, på ansökan, sedan vederbörande kommunalstyrelse beretts

§.

över anmälan bör vederbörande myndi"ghet i·nom en vecka utfärd

tillfälle a t t åvgiva utlåtande, för viss tid 'meddelas tillstårid
att inom landskapet säija livsförnödenheter från fordon eller

bevis.
12

Uppbördsman eller

farkost.

§.

f~rvaltare

av statens eller landskapets me·

. del, allmän ·åklagare, tjänsteman eller betjänt vid tullverke t e
ler polisinrättning, må icke idka sådan näring, som förutsätt er
anmälan.

3 kap.

a\'

Detta gäller även 'make eller maka och omyndiga barn

till sådan befattningshavare, såframt icke vederbörande ,myndigh
prövar, att den avsedda rörelsen icke står i samband med makens
eller makans, faderns eller moderns tjänstebef·attning.
Befi1mes det nödigt att utsträbka förbud, som i l m.oneEtet
stadgas, till andra i statens eller landskapets tjänst eller be·
fattning anställda personer, må bestämmelse därom utfärdas i

Avser tillståndet handel med dylika förnödenheter en-

bart på arbetsplats, må det kunna meddelas jämväl den, som eljest
icke idkar handel med livsmedel.

Meddelat tillstånd må återkal-

las, när anledning därtill förekommer.
Vid ansökan om tillstånd, som. i l momentet nämnes, bör tilllika uppgivas, vilka förnödenheter sökanden skall försälja, så oc
de orter, på vilka handel skall bedrivas, orten, från vilken den
idkas, ävensom

beskS:fenhete~,

storleken och utrustningen av de

transportmedel, som därvid skola användas.
Tillståndsresolutionen bör innehålla noggranna föreskrifter
beträffande i 2 momentet nämnda omständigheter.
Transportmedel må ej användas vid försäljning, innan detsamma

administrativ väg.

I

o!.)&t.4•,
. --

r· •'

för ändamålet godkänts av hälsovårdsnämnden i den kommun, utgå,

som åtnjuter medborgerligt förtroende, till salu kringföra på

ende från vilken handeln idkas.

landet med tillstånd av polismyndigheten på sin hemort.

§.

16

Vad ovan i denna paragraf är stadgat inskränker ej allmogen
och innehavare av lägenhet på landet enligt 20 § i denna lan d~

För inkomst av sin näring skall gårdfarihandlare erlägga

skapslag tillkommande rätt, ej heller undergår därigenom ändri

kommunalskatt till den kommun, varest han har sitt bo och hem-

vad

vist, eller, om han icke äger sådant i Finland, till kommun,

angående handeln med vissa livsmedel är stadgat.

14 §.

vilken han uppgivit s@som

s~n

huvudsakliga uppehållsort.

17 .§.

Om i 13 § avsedd handel skall göras anmälan, såsom i 9 § 1

Utövare av gårdfarihandel skall medhava och på anfordran av

mom. sägs.

15 §.
Tillstånd att på landet från gård ·till gård för försäljning

vederbörande polis- och kommunalmyndighet uppvisa sitt tillståndsbevis.

18

kringföra för allmän handel lovgivna varor sökes hos landskaps·
styrelsen med bifogande av utredning över att sökanden uppfylle
de i 6 § nämnda villkor ävensom av läkare utfärdat sundhetsbevi
Landskapsstyrelsen pröve i varje särskilt fall, huruvida an

De närmare föreskrifter, spm angående kontroll över gårdfarihandel kunna befinnas erforderliga, utf ärdas genom landskapsförordning.

19 §.

ningen må bifallas eller avslås.
Bifalles ansökningen, utfärde landskapsstyrelsen tillstånds
bevis till bedrivande av sådan gårdfa.rihandel, dock icke för
längre tid än ett år i sänder.
Fisk samt växt- och trädgårdsprodukter får finsk medborgare1

§.

överskrider

går~f arihandlare

honom enligt denna landskapslag

tillkommande . näringsrättighet, kan honom beviljat tillståndsbevis återkallas av landskapsstyrelsen.

4 kap.

Särskilda

bestämm~lser.

vill fortsätta sin rörelse, ansöka om rättighet därtill i nu

20 §.

föreskriven ordning.
22

Utan hinder av stadgandena i denna landskap slag äger allmog
och innehavare av lägenhet på landsbygden rätt att utan särski

§.

För handeln påiDrg, gator och vägar samt i hamnar och på andra

anmälan själva eller genom andra såväl i stad som på landet ti

allmänna platser lände vederbörligen fastställda ordningsregler

salu hålla allt vad från deras lägenheter erhålles eller vad de

till efterrättelse.
Särskild avgift för derrna . av allmoge och innehavare av lägen-

eller deras husfolk genom hemslöjd tillverka.
21

het på landet utövade handel på allmänt f örsäljningsställe får

§.

Vill den, som är förlustig medborgerligt förtroende, vinna

fastställas endast, om därvid användes stånd, disk eller avskild

rätt att utöva näring, såsom i 6 § är stadgat, ansöke därom i

försäljningsplats, i vilket fall härför stadgade avgifter böra

stad hos magistraten och på landet hos landskapsstyrelsen samt

erläggas till kommunen eller annan innehavare av försäljnings-

bilägge ansökningen utredning därom, att han eljest

platsen.

uppfyller

Genom vederbörligen· fastställd ordningsföreskrift kan nödig-

de i 6 § stadgade villkor.
Nämnda myndighe't er äga att, sedan stadsfullmäktige eller koll'
munalstyrelse avgivit infordrat yttrande över ansökningen, där·
till efter omständigheterna meddela bifall eller avslag.

Bi-

fall till ansökningen må dock icke innefatta rättighet för s ö
den att i sitt arbete hålla omyndiga eller lärlingar.
Har den, som idkar näring på grund av anmälan, blivit förkl8
rad förlustig medborgerligt förtroende, åligge honom, där han

befunnen inskränkning av återförsäljares rätt till uppköp av
lantmannavaror

påbju~as.

23 §.

Envar försäljare av livsmedel är skyldig att underkasta sig de
bestämmelser, som för åstadkommande av en ordnad kontroll meddelas i landskapsförordning eller kommunala ordningsföreskrifter.
24

§.

.-~.9. .-a...
Magistraten och länsmännen sk o l a f"ora
"
·· k i"l da förteckn ing
sars
över anmälningar och meddelade tillstal>.nd t;ll
· n d e av närin
...
u t·ova
yrke ävens om anmälninga r om upphörande därmed samt f örvar a de t
dem i sådana ärenden ingi vna ;. . . nt.yg.

Av

··
d
~orenamn a

.o· ·

fö rteckninga

bör a errorderliga avskrifter el ler utdrag årli g en i nom j anu a ri
månad avgiftsfri tt tillsändas kommu· ~ernas t axeringsnämnder.
·
u..1.
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§.

Den, som utövar näring utan att därförinnan hava gjort fö reskriven anmälan eller utan a tt hava utverkat sig tillstånd därt
i de fall, dä r sådant erfordr a s, el ler ock överskrider den näringsrätt honom enligt denna l an dskapslag och särskilda f öreskrif ter tillkommer, straffe s med böter,

Idkas näring i strid

med 3 eller 4 §§,vare straffet minst etthundra dagsböter.
Mariehamn den 26 sept ember 1956.
På l an dska ps s tyrelsens vägnar:
tantråd

LAGUT Sh0 .t:TET0 b;etänka ttde i~g 22/1956 med a nledning a v landskapsstyr els ens f ramst ä l lning
ti ll Åla nds landsting med f ör slag till l and~. 22j 1956.
s kaps l ag om rätt a tt idka näring . (i;rg 27/ 1956 )
Fö r enämnda fra mställning, varöver landstinget i nbegart lagutskottets
utlå tande , ha r uts kottet behandlat och får för landst i nget vö r dsammast
fra mhålla följande 1
Alltsedan början a v 19 0-talet har landstinget vid la g stiftnin ~:~ .1 i
rubrikerna konsekvent tillämpat formuleringen "Landskapslag •••• • i
l andsl{apet Åland", där icke landskapslagarna härfört sig uteslutande
till Mariehamns stad. Uttryckssättet har därför hävd oc h infördes i tiden för att und erstryka landskapslagarna:i territor iella tillä mpningsområ de. Tillräckliga skäl har enligt utskottets uppfattning icke anf örts för att i detta enstaka fall f rångå praxis i landsting et , ty lands kapsstyrelsens avsikt synes icke vara att framdeles undvika vokabulär~n
11
i landskapet Åland . 11 Framställningen bär numret 27/1928 och är dater ad den 26 se ptember 1956. De samtidigt till landsting et överlämnade
la gförsla gen N: ris 28/;L956 och 29/1956 7 daterade i oktober, rl).br icer as 11 Landskapslag •••• i l a nds k2:p et Ål and '' , vilket förhållande angiver
a tt avsikten icke ar att konsol·;:v c . :i:~ reformera · rubriceringen . Härti ll
finnes enligt utskot t ets åsikt i c:~o he l ler någon anledning, var för ut skottet a ndrat landskapslagens rubrik i enlighet med landstingets tidiga re beslut.
Ändringen i .§_ l mom. 2 - definitionen av b:egrep:pet näring - kan
godkä nnas , vid vilket förhålla nde 2 mom. i § 7 bebehålles .
Formuleringen av §._i - det lagrum, på vilket den tidigare antagna
l a ndskapslagen fallit - är enligt utsko t tets uppfattning i c ke l yckad .
Den upprepade hänvisningen till 3 § bör undvikas. Utskot~~\)1a r f cre slagi t ä ndrad ordalydelse , avfattat i närmaste anslutning stadgand e .. tu. i
sj ä lvstyrelselagens § 4•
.§_Jh Utskottet har infört ett tillägg, innebärande att stadgan.det
skall tillämpa s .även på stiftelse , som enligt § 3 mom. 2 kan vara ber ä ttigad a tt idka näring.
13 . Då majoriteten inom l andstinget synes hålla före , att någo t
k ommunalt organ bör höras , innan landskapsstyrelsen beviljar i mom l
a vsett tillstå nd att förs ä lja livsförnödenheter från fordon eller fark ost , har utskottet frå ngått den uppf attning , åt vilken utskottet gav
uttryck i sitt bet ä nkande !-m 16/1956 . Olika åsikter ha framförts därom
'
huruvida utlå tande s kall inbc::·t: ras av kommunalstyrelsen eller kommunalf ullmäktige , och vä gande skäl r~er framförts s å vä l för den ena som de n
1

&

, Lands ka pssekre terar e
Sundman.

1

