1985-86 Lt- Ls framst. nr 10
LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING

till Landstinget med förslag till landskapslag
angående ändring av 3 och 4 §§ landskapslagen
om lotterier.
Enligt

l~ndskapslagen

om lotterier (10/66) får lotteri ordnas endast med tillstånd av

landskapsstyrelsen. Vissa former av lotteri får enligt lagens 3 § ordnas endast av Ålands
penningautomatförening. De lotteriformer som förbehålJits föreningen är sådana där det
av b1.a. sociala skäl är nödvändigt att landskapsstyrelsen utövar en särskilt omfattande
kontroll och insyn. Avkastnlngen av föreningens verksamhet, som är den mest betydande
inkomstposten på landskapets enskilda årsstat, används för att främja allmännyttig
verksamhet.
I syfte att öka avkastningen av penningautomatföreningens verksamhet pågår en

fortlöpande utveckling inom föreningen. Utvecklingen gäller i första hand den verksamhet som föreningen redan sysslar med, men även nya verksamhetsformer aktualiseras i
planeringen. För närvarande planerar föreningen att utöka verksamheten till att
omfatta även vadhållning vid travtävlingar.
Enligt landskapsstyrelsens uppfattning finns det orsak att tillåta vadhållning vid

travtävlingar. Förutom att medel genom vadhållningen bör inflyta för allmännyttiga
ändamål, bör vadhållningen ha en positiv inverkan på turismen liksom även på
hästsporten. Om penningautomatföreningen skall kunna inleda den här avsedda verksamheten krävs det att lotterilagen ändras. För den skull föreslår landskapsstyrelsen att
lagen ändras så att föreningen skulle kunna beviljas tillstånd att ordna vadhållning vid
hästtävlingar och även vid andra tävlingar. Anledningen till att all vadhållning vid
tävlingar skulle förbehållas föreningen är behovet av kontroll och insyn från landskapsstyrelsens sida i ifrågavarande slag av verksamhet. Dessutom föreslås Jagen kompletterad i syfte att klargöra landskapsstyrelsens befogenhet att förena lotteritillstånd med
särskilda villkor och regler.
De föreslagna ändringarna grundar sig på. en anhållan från Ålands penningautomat-

förening.
Med hänvisning t.ill det anförda föreläggs Landstinget till antagande
Landskapslag
angående ändring av 3 och 4 §§ landskapslagen om lotterier.
I enlighet med landstingets beslut ändras 3 och 4 §§ landskapslagen den 15 april
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1966 om lotterier (10/66), av dessa lagrum 3 § sådan den lyder i landskapslagen den 27
april 1973 (21/73), som följer:
3 §.

Tillstånd att hålla penningautomater och andra i 1 § 3 mom. avsedda spelanordningar mot betalning samt tillstånd att ordna vadhållning vid tävlingar får beviljas
offentligrättslig förening som grundats genom landskapsförordning. Medel som inflyter
genom föreningens verksamhet skall upptas i landskapets enskilda årsstat och användas
för att främja och stödja allmännyttig verksamhet i landskapet.
Föreningen skall årligen till landskapsstyrelsen inlämna förslag till fördelning av de
inkomster föreningen uppburit under föregående år.

4 §.
Lotteritillstånd får förenas med villkor samt med kontroll- och ordningsbestämmelser.
Om tillståndshavare inte iakttar i 1 mom. avsedda villkor eller bestämmelser, kan
tillståndet återkallas.
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