LAGUTSKOTTETS betänkande nr 4/1970-71
med anledning av Ålands landskapsstyrelses
Framst.nr 28/1970.
framställning till Ålands landsting med förslag till landskapslag om vissa spel.
Med anledning av ovannämnda frarnställning, varöver Landstinget inbegärt utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört lagberedningssekreteraren Sune Carlsson, poliskommissarie Elis Löthman och
kontorschef Viking Granskog, den sistnämnde såsom ordförande i Idrottsföreningen Kamraterna i Mariehamn, vördsamt anföra följande:
Bingospelet är en form av lotteri, som lämpar sig som nöjestillställning för ett större antal personero Idrottsföreningar och andra ideella
organisationer har därför på senare tid börjat föranstalta så1..'l.ana speltillfällen för att förstärka föreningens kasa:i.. Då deltagarantalet stigit till närmare etthundra har en betydande vinst kunnat bokföras.
I självstyrelselagens stadganden faller lotterier under lagstiftningsområdet allmän ordning och säkerhet och har ansetts höra till de
frågor, som närmare måst regleras i en s.k. överenskommelseförordning,
förordningen den 15 juni 1961 om polisväsendet i landskapet Åland
(18/61). Enligt 14 § i denna förordning ankommer det på landskapsstyrelsen att i samråd med landshövdingen meddela tillstånd till lotteri.
Landskapsstyrelsen föreslår, att chefen för polisdistriktet, i vilket spelet skall anordnas, skall vara tillståndsbeviljande myndighet.
Då polischeferna handha frågorna rörande allmän ordning och säkerhet
både för statsmaktens och för landskapets räkning, anser utskottet att
en sådan bestämmelse icke skulle strida mot självstyrelselagen. Men
stadgandet strider onekligen mot överenskommelseförordningen om polisväsendet och kan på grund därav icke träda i kraft tidigare än ett år
efter det den nu föreslagna landskapslagen vunnit Republikens Presidents gillande (SjL 20 §) eller också i samband med en ändring av överenskommelseförordningen. En sådan ändring är av flera orsaker aktuell
men det är tillsvidare icke klart när den kommer att kunna träda i kraft.
På grund härav har utskottet ansett att landskapsstyrelsen bör införas som tillståndsbeviljande myndighet i lagförslaget i överensstämmelse med överenskommelseförordningen. Därtill ~bör också hänvisas till
sistnämnda författnings stadgande om att landshövdingens.yttrande bör
inhämtas och beslutet ske i samråd. För att minska antalet ärenden av
detta slag föreslår utskottet likväl att tillstånd skall kunna beviljas
på en längre tid än den av landskapsstyrelsen föreslagna.
I rikets förordning är spel förbjudet i utskänkningsställe. Detta
stadgande avser uppenbarligen också kafeer, som har tillstånd att utskänka mellanöl. Alkohollagstiftningen hör till rikets lagstiftrringsbe-
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-2hörighe t och omfattar också upprätthållandet av ordning och iakttagandet av bestämmelserna på utskänkningsställena. Då svårigheter att anordna bingospel synes uppstå i Mariehamn om icke sådana kafeer och matserveringar, som erhållit tillstånd att utskänka mellanöl, godtagas
som lokaler för detta spel? anser utskottet att spel bör kunna tilllåtas i sådan lokal under förutsättning att utskänkning icke alls förekommer under den tiden spelet pågår. I restauranglokaler av större
omfattning kan en avskiljbur del av restaurangen uteslutas från utskänkning och där kunde alltså bingospel tillåtas. En medlem av utskottet ansåg do ek att spel kunde tillåtas i varje lokal som landskapsstyrelsen godkänner.
I övrigt har utskottet endast vidtagit smärre redaktionella ändringar,
Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå9
att Landstinget måtte antaga lagförslaget sålydande:
L a n d s k a p s 1 a g
om vissa spel.

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas:
1

§.

Tillstånd att mot betalning för allmänheten anordna (utesl.) bingospel eller liknande spel med varuvinst (utesl.) må beviljas endast i
landskapet registrerad förening eller självständig stiftelse eller annan sådan sammanslutning, som verkar för välgörenhet eller annat ideellt ändamål. Ovan (utesl.) åsyftad verksamhet :benämnes i denna lag
spel.
I spel må vinst icke utgöras av penningar eller spelmarker, som kan
\äxlas till penningar eller varor.
Stadgandena i denna lag tillämpas icke på spel, som en i 1 mom. avsedd sammanslutning anordnar i samband med möte för sammanslutningens
medlemmar, under förutsättning att endast sådana medlemmar får tillträde till lokal där spelet försiggår.
2 §.
Tillstånd att anordna spel beviljas av landskapsstyrelsen.
Tillstånd beviljas för högst ~år i sänder.
Till ansökan om tillstånd skall fogas utdrag ur förenings- eller
stiftelseregistret, styrkt avskrift av föreningens eller stiftelsens
stadgar samt spelets regler. I ansökan skall även uppgivas den plats,
där man har för avsikt att föranstalta spelet, samt de avgifter som kommer att uppbäras av spelarna. Vid ansökan om förnyelse av tillstånd
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fastän i 5 § avsedd redovisning för den tid 9 som det förra tillståndet var giltigt 9 ännu icke har avgivits.
Tillstånd må icke överföras på annan.
Landskapsstyre~lsens skyldigheJ~_ att införskaffa landshövdingens yttrande och avgöra ärende angående ~ffentligt lotteri i samråd med landshövdi~gen gäller även vid L~~tande av tillstånd enligt denna laK:_
3 §.
Spel må föranstaltas endast i av landskausst;yrelsen godkänd lokal 9
likväl icke i handelsrörelse, i affärskontor eller i utrymme, där
~tskänkning äger rum.

4 §.
I tillståndsresolutionen för spelet skall uppgivas den som beviljats
tillstånd, tillståndets giltighetstid, platsen, där spelet anordnas,
de avgifter som skall uppbäras av ~pelarna, värdet av varuvinst, som
på en gång utfaller, och övriga nödigbefunna villkor.
5 §.
Den som beviljats tillstånd skall för den tid tillståndet gäller avgiva redovisning 9 varav framgår de dagar då spel har för an stal tats, deltagaravgiften för spel per gång och person, de uppburna avgifternas
sammanlagda belopp 9 vinsternas antal 9 art och värde, det arvode som utbetalats til1 den som sköter spelet, hyran för lokalen, reklam- och
övriga utgifter scunt nettoavkastningen.
Redovisning skall inom en månad från det tillståndet utgår i två
exemplar sändas till landskapssty::celsen, vilken skall returnera det ena
exemplaret jämte bevis över granskningen.
6 §.
Iakttages icke vid föranstaltande av spel bestämmelserna i landskapslagen om lotterier· eller i denna lag eller villkoren för tillståndet eller yppar sig missbruk i övrigt, må landskapsstyrelsen återkalla
detsamma efter att ha berett den som beviljats tillståndet tillfälle
att avge förklaring i Qrendet.
7 §.
Landskapsstyrelsen må, om redovisning uppvisar smärre oriktigheter
eller bristfälligheter 9 förordna om att redovisningen skall rättas.
Har tillstånd återkallats eller har redovisning icke inom utsatt tid
avgivits eller anses i 1 mom. avsett förordnande om rättelse icke tillfyllest eller har förordnandet icke iakttagits 9 må landskapsstyrelsen
På bekostnad av den som beviljats tillståndet förordna lämpligbefunnen
syssloman att omhändertaga medlen och avge redovisning.
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§.

Angå ende överträdelse av i denna lag eller med stöd av densamma utf ärdade bestämmelser stadgas i landskapslagen om lotterie~ .
9

§.

Närmare bestämmelser angående verkställigheten och tillämpningen av
denna lag utfä rdas vid behov genom landskapsförardning.
10 §.
Denna lag trä der i kraft den 1 juni 1971 .
Tidigare beviljat tillstånd till i denna lag avsedd verksamhet är
gällande? såframt det icke (utesl.) å t erkallas 1 den tid tillståndet ä r
giltigt 9 likvä l högst till
8 V år 1971 .
vägnar:

Nä rva:r;"ande i ut skottet: ordföranden Dahlman, viceordföranden Persson
samt l e dmnöte rn a Curt Carlsson, Sundblom och Östling.

