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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 18/1978-79 

med anledning av landskapsstyrelsens fram-
' 

ställning till landstinget med förslag till 

landskapslag angående ändring av landskaps

lagen om rätt att idka näring i landskapet 

Åland. 

Landstinget har i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande nr 11/1978-79. 

Stora utskottet omfattar framställningens syfte att tillförsäkra köpare av 

vara tillräckliga anvisningar om varans användning, funktion och egenskaper 

avfattade på svenska. Lagutskottets förslag om införande av ett 4 mom. i lagens 

23a § ävensom motiveringen härför omfattar stora utskottet däremot inte. Uppen

barligen är det endast i fråga om ett fåtal kapitalvaror som köpmännen kommer 

att nödgas vidkännas merarbete och kostnader på grund av föreliggande lag - det 

stora flertalet är redan på tillverkares eller importörs försorg utrustade med 

svenskspråkig information i förevarande hänseende. Under sådana förhållanden, 

och då det icke heller i landskapslagen om tillämpningen i landskapet Åland av 

vissa i riket gällande författningar rörande livsmedel (43/77) intogs möjlig

heter till kompensation ur allmänna medel för marknadsföringskostnader för 

däri berörda varor utan problemet löstes genom skapandet av möjlighet för 

landskapsstyrelsen att medgiva lättnader i skyldigheten att förse vara med 

svenskspråkig text, förefinnes enligt stora utskottets mening så mycket mindre 

skäl att lösa nu föreliggande problem med landskapsbidrag, utan i stället bör 

ett motsvarande dispensförfarande konstrueras. 

Utskottets minoritet, ledamöterna Dahlen, Jansson, Nils Karlsson, ersättaren 

Olof M. Jansson samt viceordföranden Boman stödde lagutskottets förslag likväl 

så modifierat, att näst sista meningen i tredje stycket i lagutskottets moti

vering omfattades i lydelsen: "I vartdera fallet skulle bidrag utges till så

dant belopp som landskapsstyrelsen med hänsyn till omständigheterna finner skä

ligt och bidrag torde icke kunna komma ifråga om svenskspråkiga anvisningar 

av näringsutövaren till rimliga kostnader kunde frambringas på annat sätt", 

samt att hemställningsklämmen föreslogs förkastad. 

Med hänvisning till det anförda får stora utskottet vördsamt föreslå 

att Lands~inget måtte antaga lagförslaget i 

följande lydelse: 
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L ands kaps 1-ä g 

angående ändring av landskapslagen om rätt att idka näring i landskapet Åland, 

(Lagens ingress: lika som framställningen). 

23a §. 
(1-2 mom. lika som framställningen). 

Qn vägande skäl anses föreligga, kan landskapsstyrelsen för saluförande 

av viss vara bevilja lättnader för viss tid med avseende å i 1 mom. nämnt 

krav på skriftliga anvisningar. 

Bestämmelserna i 1-3 mom. tillämpas ej på utövare av näringar som avses i 

11 § 2 mom. självstyrelselagen för Åland . 

. 25 §. 

(Lika som framställningen). 

(Lagens slutstadgande: lika som lagutskottets förslag}. 

samt att :tggutskotte1s till förslaget anslutna 

hemställningskläm måtte förkastas. 

Mariehamn den 18 januari 1979. 

På stora utskottets vägn 

~fuast~h=~ 
~örande 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Hagström, viceordföranden Boman, ledamöterna 

Berg, Karl Jansson, Nils Karlsson, Sanders och Öberg samt ersättarna Olof M. 

Jansson och Lasse Wiklöf. 
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RESERVATION 

I anledning av att vi undertecknade inte kunna omfatta stora utskottets 

beslut angående betänkandet i anledning av landskapsstyrelsens framställ

ning nr 34/1977-78 och lagutskottets betänkande nr 11/1978-79 anföra vi 

som reservation följande: 

I motiveringens tredje stycke skulle den mening som börjar: "I vardera fallet .. 

........ "(sid. 2 2:dra radenJ utformas sålunda: "I vardera fallet skulle bi

drag utges till sådant belopp som landskapsstyrelsen med hänsyn till omstän

digheterna finner skäligt och bidrag torde inte kunna konuna ifråga om svensk

språkiga anvisningar av näringsutövaren kunde frambringas på annat sätt utan --.... 
att åsamka orimliga kostnader, som eventuellt kan inverka på varans minutpris." 

Därjämte skulle hemställningsklämmen utgå. 

Mariehamn den 18 januari 1979. 
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