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STORA UTSKOTTETS BETANKANDE nr 20/1982-83 

med anledning av ltm Sune Carlssons m.fl. 

lagmotion angående ändring av 25 § land

skaps lagen om rtitt ;1tt idb niiring i Ltnd

skapet Aland. 

Stora utskottet, som i ärendet har mottagit lagutskottets betänkande nr 13/ 

1982-83, får vördsamt anföra följande. 

Stora utskottet har omfattat lagutskottets betänkande om att en vidare pröv

ningsskala angående straffbestämmelserna i landskapslagen om rätt att idka 

näring (11/57), är motiverad. Utskottet har efter omröstning inte kunnat om

f~tta förslaget om ett minimistraff om 30 dagsböter, utan anser att minimi

straffet bör vara 60 dagsböter. Detta med hänsyn till att lagens bestämmelser 

nära ansluter sig till det åländska nationalitetsskyddet och att minimistraf

fet bör vara så väl avvägt att lagens ursprungliga syften bibehålls. En mi

noritet bestående av ledamöterna Halmberg och Nordlund yrkade på att motionen 

skulle förkastas med motivering att minimistraffet i dag är på en skälig nivå 

smnt att lagen därmed bibehåller sin förebyggande effekt till skydd för vårt 

näringsliv. En annan minoritet bestående av ledamöterna Sven-Olof Lindfors och 

Sundback omfattade lagutskottets betänkande. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget i 

följande lydelse: 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av 25 § landskapslagen om rätt att idka näring i landskapet 

Al and. 

(Ingressen lika som i lagutskottets betänkande). 

25 §. 

Den som utövar näring utan att därförinnan ha gjort föreskriven anmälan eller 

utan att ha utverkat tillstånd i de fall där sådant erfordras eller på annat 

sätt bryter mot denna landskapslag eller föreskrifter som utfärdats i stöd där

av skall straffas med böter. Den som utövar näring i strid med 3 eller 4 § skall 

straffas med minst 60 dagsböter. 

:Mariehamn den 7 april 1983. 

På stora utskottets vägnar: 

Alarik Häggblom 
ordförande Bert Häggblom 

sekreterare. 
Närvarande i utskottet:ordf .Häggblom,v.ordf .K.Jansson,ledamöt.Andersson,Helling, 
Holmberg,Blomqvist,S-0.Lindfors,Sundback samt ersätt. Nordlund. 


