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LAGUTSKOTTETS betänkande m 17/1965 över land

skapsstyrelsens framställning till Ålands lands

ting med förslag till landskapslag angående änd

ring av landskapslagen om härbärgerings- och för

plägningsrörelser. (N2 26/1965). 

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets 

utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast 

framhålla följande: 
Vissa ändringar i rikets förordning om härbärgerings- och förpläg-

ningsrörelser, bland annat införandet av nya kategorier av härbärgerings

rörelser, har ansetts påkalla komplettering av landskapslagen den 4 april 

1963 om sådana rörelser. Turismen inom landskapet och dess fortsatta ut

veckling motiverar, att landskapslagstiftningen hålle.s i nivå med be

stämmelserna i riket, varför lagstiftningsinitiativet som sådant kan om

fattas. 
~ Utskottet omfattar den allmänna definitionen av hotell, liksom 

också att för hotell, som dessutom uppfyller lagens stadganden om motell, 

mä kunna användas en särskild benämning, som utmärker rörelsens standard. 

Den av landskapsstyrelsen föreslagna benämningen "motorhotell" tilltalar 

likväl icke utskottet, som för sin del föreslår "bilisthotell". Därige

nom uppnås vad benämningarna beträffar en viss kongruens med beteckningen 

"bilisthem" 1 som förekommer i en senare definition. 

En språklig rättelse har införts i definitionen av motell, i det att 

ordet "som" på andra raden utbytts mot ordet "och" samt ordet "och" mot 
"samt". 

I definitionen av bilisthem har ordet "motsvarande" på första raden 

utbytts mot "liknande". 

Slutstadgandet är enligt utskottets uppfattning bristfälligt, Det 

bör innehålla ett uttryckligt stadgande, att lagen gäller även rörelse, 

som drives enligt tidigare beviljat tillstånd. Utskottet har kompletterat 
slut stadgandet. 

Då förslaget i övrigt icke givit anledning till anmärkningar från ut

skottets sida, föreslår utskottet vördsammast, 

att landstinget ville godkänna lagförslaget, 

dock sålunda, att förenämnda ändringar införas i 

2 § i lagtexten samt att slutstadgandet erhåller 

följande lydelse: 

"Denna lag träder i kraft den 1 juli 1966. Dess stadganden gälla även 

rörelse, som bedrives med stöd av före sagda dag beviljat näringstill

ständ, sålunda, att ägaren av rörelsen för att få använda benämningen 
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mote ll 1 skall före utgången av år 1966 ahsöka om nytt tillstånd för be
drivandet åv rörelsen ~ " 

Mariehatnn den 13 november 1965~ 
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sekreterare. 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Eliel Persson, 
Gustaf Jansson, Annemi Dahlblom och Nils Dahlman. 


