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L GUTSKOTTETS betänkande i· ;~ 4/1952 med anled-

ning av landska psstyrelsens framställning till 

Alands landsting med förslag till landskapslag 

angående ordningsstadga för landsbygden i 

landskapet Åland. 

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lag-

utskottets utlåtande, har utskottet behandlat och får för lands-

tinget vördsamt framhålla följande: 

Utskottet dälar landska:psstyrelsens uppfattning, att avsakna

den av en ordningsstsdga för landsbygden i landskapet Åland inne

bär en brist, som bör fyllas. Rikets ordningsstadga av den 1 juni 

1928 blev icke gällande i landskapet, enär landstinget icke an

tagit densamma och lagstiftnine;en om upprätthållande av allmän 

ordning och säkerhet i landsk2pet även enligt den tidigare själv-

styrelselagen tillkom landstinget. På skäl, som landskapsstyrelsen 

anfört, anser utskottet därför, att landskapslag i ämnet skall 

stiftas. 

Vid detaljgranskningen av lagförslagets olika p a ragraf er har 

utskottet gjort följande anmärkningar: 

~ Stadgandet att person, som .förtärt starka drycker, icke 

skall äga tillträde till nöjestillställning, är enligt utskottets 

uppfattning väl strängt. I .praktiken synes det även vara svårt 

att övervaka tillämpningen av detsamma. Det synes vara tillräck

ligt att person, som är drucken, nekas tillträde till sådant 

tillfälle. Paragrafens mom. 1 h2r därför ändrats, varjämte en om

stilisering föreslagits. 

§ 33. Lagtexten har omrediger~ts. 

§ 45. Det har i praktiken i många fall visat sig olämpligt att , 

' 
omgärda till nöjeslokal hörande gårdsplan. Bl.a. har parkerings-

svårigheter uppstått. Belysning av gårdsplanen åte~är ofta en 



praktisk omöjlighet, om elektrisk belysning ej finnes att tillgå 

Mom. 2 har därför strukits. 

§ 46. Föreskriften att anordnare av nöjestillställning i nö j€ 

lokal eller dess närmaste omgivning skall hålla i beredskap läm] 

ligt rum för förvaring tillsvidare av anhållna personer, om 

distriktets länsman finner sådant nödvändigt, är enligt utskot te 

åsikt för sträng. Anordnare av nöjestillställning är ofta ett 

tillfälligt gästande sällskap. Föreskriften vore rimlig, ifall 

den riktade sig mot ägare till nöjeslokal, men även i sådant 

fall är den mindre tilltalande. Utskottet föreslår därför, att 

denna paragraf strykes från lagförslaget. 

På grund av att § 46 strukits, måste §§ 4 7-56 omparagraferas. 

Med hänvisning till ovansagda får utskottet därför för lands-

tinget vördsamt föreslå, 

att landstinget ville godkärma lagförslaget 

dock sålunda att nedannämnda lagrum erhålla 

följande lydelse: 

§ 4. 

(Momo 1) Person, som är drucken, skall icke äga tillträde t i 

nöjestillställning. Iakttages vid nöjestillställning sådan persei 

bör han omedelbart avlägsnas. 

Mom. 2 Oo 3 oförändrade. 

§ 33. 

Ifråga om idkande av näring skola i övrigt de stadganden, vi 

därom särskilt utfärdats, lända till efterrä~telse. 

IVIom •. 1 oförändrat. 

Mom. 2 uteslutes. 

Uteslutes. 

§ 45. 

§ 46. 

§§ 47 - 56 

omparagraf eras till 

§§ 46 - 55. 

Mariehamn den 11 mars 1952. 

På lagutskottets vägnar: 

_Uu~~~-
Herman Mattsson. 
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Närvarande i utskottet: H Tf t-'-erman ia ~sson, ordf., Jan Erik Eriksson, 

Paul Pä~als, Gösta Nord.man, Eliel Persson. 


