
932 
1976-77 Lt - lagrnot., nr 9 - Lu. 

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 13/1976-77 med an

ledning av Olof Janssons m.fl.lagmotion till 

Landstinget med förslag till landskapslag an

gående ändring av 17 § 3 mom. landskapslagen 

om offentliga nöjestillställningar. 

Med anledning av ovannämnda lagmotion, varöver landstinget inbegärt lagutskottets 

utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört t.f. länsmannen Björn Andersson och 

ordföranden i Ålands Ungdomsförbund r.f., Fjalar Eklund och som därjämte per 

telefon inhämtat länsmännen Kurt Jäderholms och Eirik Sandbackas utlåtanden i 

själva sakfrågan, vördsamt anföra följande. 

Av yttrandena i ärendet har framkommit att frågan om rätta tidpunkten för av

slutande av offentliga nöjestillställningar knappast varit något större problem. 

Vintertid anordnas endast ett mindre antal sådana nöjestillställningar och av 

dem, som anordnas, är det endast i fråga om de tillställningar, som arrangeras 

under vissa större helger som det har ansetts överhuvudtaget påkallat att an

hålla om förlängd tid utöver klockan 01.00. Enligt uppgifter, som utskottet er

hållit, har vederbörande polischef också i allmänhet medgivit förlängd tid, när 

motiv härför anförts. Problemet, som kan finnas, skulle i så fall närmast stå 

att söka i vissa ojämnheter i praxis polischeferna emellan, ojämnheter, som 

säkerligen hade kunnat utjämnas genom en rekommendation i saken från landskaps

styrelsen, i fall länsmännen varit underställda denna myndighet. A andra sidan 

bör understrykas, att praxis inom ett polisdistrikt uppgivits vara att samtliga 

fester automatiskt erhållit förlängd tid till klockan 02.00, oberoende av års

tid. Ej heller har utskottet erfarit att nämnvärda ordningsproblem skulle ha 

uppkommit under sådana tillställningar som hållit på till nämnda klockslag. I 

synnerhet i skärgården synes det som om festerna av olika orsaker skulle begynna 

rätt sent och i sådana fall har klockan 01.00 förefallit festbesökarna som en 

alltför tidig tidpunkt att avsluta dansen. 

I riket skall offentlig nöjestillställning avslutas senast klockan 01.00, så

framt icke den myndighet som beviljat tillstånd eller mottagit anmälan bestämt 

att den för ordningens upprätthållande eller av annan orsak skall avslutas 

tidigare, Myndighet kan även där tillåta att tillställning fortgår efter klockan 

01.00. 

Lagutskottet har vid den sakliga behandlingen av lagmotionen inledningsvis 

noterat principen att lagstiftning i allmänhet icke borde förverkligas i lands

tinget på basen av en direkt lagmotion annat än ifallisaken skulle vara an-
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tingen mycket brådskande och alltså icke tåla det uppskov en normal lagbered7 

ning påkallar eller också angå landskapsstyrelsen själv i sådan grad att en 

hemställan kunde synas oändamålsenlig. I föreliggande fall är sakfrågan knappast 

av högsta angelägenhetsgrad, i synnerhet om man beaktar att tidnunkten för 

offentliga nöjestillställningars avslutande redan nu är fastställd till klockan 

02.00 under sommarmånaderna och att en eventuell ny lag i ämnet i varje fall 

inte skulle träda i kraft förrän till våren/sommaren. 

Utskottet har inte heller haft möjligheter att i någon större utsträckning 

verkligen höra sakkunniga, Av de per telefon tillfrågade länsmännen i skär~ 

gården var den ena absolut för lagförslaget och den andra absolut emot detsamma. 

Den länsman, som hördes inför utskottet, förhöll sig närmast neutral med drag'"" 

n1ng dock åt åsikten om oförändrat stadgande. Ungdomsförbundets ordförande åter 

hade svårt att överhuvudtaget se något annat faktiskt problem i nuvarande lydel.,.. 

se av 17 § 3 mom. ifrågavarande landskapslag än att han underströk den i något 

fall vacklande praxis, som kommit till synes i besluten om förlängd tid eller 

icke. 

Lagutskottet har alltså kommit fram till att vägande skäl varken talar för 

eller emot den föreslagna lagändringen. På grund härav och då utskottet natur~ 

ligtvis inte haft möjligheter att undersöka om eventuellt också andra ~aragra.,.. 

fer i landskapslagen om offentliga nöjestillställningar från år 1969 skulle 

behöva ses över och inte heller ansett det möjligt att införskaffa skriftliga 

sakkunnigutlåtanden från alla berörda polischefer har utskottets majoritet 

stannat för en hemställan till landskapsstyrelsen om översyn av hela landska~s~ 

lagen om offentliga nöjestillställningar med särskild tonvikt dock lagd vid 

stadgandet i 17 § 3 mom. och vid möjligheterna att härvidlag föreslå påkallade 

ändringar. 

Ledamoten Ulf Andersson har föreslagit att lagmotionen skulle godkännas, efter~ 

som vägande skäl icke anförts däremot och nackdelar icke heller konstaterats 

i de många fall redan nu, då nöjestillställningar fått hålla på till klockan 

02,00. 

Under hänvisning till ovanstående föreslår utskottet vördsamt 

att ltm Olof Janssons m,fl.lagmotion med för'"". 

slag till landskapslag angående ändring av 17 § 

3 mom. landskapslagen om offentliga nöjestill~· 
ställningar skulle förkastas; 

att Landstinget skulle besluta hemställa hos 
landskapsstyrelsen om översyn av landskapslagen 

om offentliga nöjestillställningar av den 25,7 
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1969 med särskild vikt lagd vi d stadgandet i 

17 § 3 mom ~ och vid möjligheterna att vidtaga 

påkallade ändringar härav . 

Mariehamn den 7 december 1976 . 

På sko~t:r : 

an-Erik Lindfors 

ordförande 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lindfors, viceordförande Andersson . samt 

ledamöterna Berg , Dahlman och Jansson . 
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