
21/1968-69. 

STORA UTSKOTTETS betänkande nr 21/ 

1968-69 r11ed anledning av landskapssty
rel sens framställning till Ålands lands
ting med förslag till landskapslag om 
offentliga nöjestillställningar. (Nr 

6/1969). 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 

17/1968-69 har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 
Efter behandling av ärendet har stora utskottet beslutat omfatta det 

lagutskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget med följan

ändringar: 
3 § 2 morn. Stora utskottet har funnit det motiverat att bland de un

r 3) punkten upptagna tillställningarna återinföra mors dag i enlig
t med landskapsstyrelsens fram.ställning och i överensstämmelse med 

tsvarande rikslagstiftning . 
.§_j. Stora utskottet har i sak omfattat lagutskottets ändringsför

illen likväl funnit en omstilisering av 1 och 2 moru. påkallad. 
17 § 3 mom. I landstinget har röster höjts för att tidpunkten för 

nöjestillställnin§'3avslutande skulle framskjutas till klockan 
.oo. Efter att ha införskaffat utredning i frågan har stora utskottet 

omfatta landskapsstyrelsens förslag om nöjestillställnings or
e avslutande senast klockan 01.00. Stora utskottet finner det dock 

Jäkallat framhålla? att polischef norillalt icke borde förvägra förlängd 
·tia., ·ifall ej farhågor för ordningens upprätthållande eller annan sär
~kild orsak motiverar ett annat förfarande. 

En minoritet inoE1 utskottet (viceordföranden Alarik Häggbloill sam.t 
ten Carl Karlsson och ersättaren Peder Söderström) har för sin 

föreslagit~ att nöjestillställning sommartid skulle få pågå till 
ekan 02.00. 

t föreslå 
till det ovan anförda får stora utskottet förty vörd-

att Landstinget måtte antaga det i 
landskapsstyrelsens framställning in
gående lagförslaget j_ enlighet med lag

utskottets betänkande, likväl sålunda? att 
3 § 2 mom. 3) punkten samt 8 § 1 och 2 
mom. erhålla följande lydelse: 

3 §. 
g_mofil.2) tillställningar utan inträdesavgift i anslutning till firan

det 'iV självständighetsdagen~ Ålands flaggas dag, svenska dagen och mors 
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8 §. 
1 mo:w . Ansökan om. tillstånd skall göras skriftligen och däri skall 

angivas vem som föranstaltar tillstä llningen, dess tid och plats, ord

ningsmännens namn, programnumren och de som framför dem. Sökanden är 

skyldig att länna erforderliga tilläggsuppgifter och -utredningar åt 

den myndighet, som beviljar tillstå nd. 
2 mOin. Ansökan om tillstånd skall i två exemplar tillställas veder

börande myndighet senast tre dagar före tillställningen. 

Marieharnn, den 20 mars 1969. 

På stora utskottets vägnar: 

Albin J ohansson 

ordförande 

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson, viceordföranden 

Alarik Häggblom, ledamöterna Gustav Adolf Boman, Olof M. Jansson, Sven 

Friberg, Car l Karlsson, Börje Hagström, Georg Wideman, Sven Lemberg, 

(delvis) och Erik Lundqvist Sa.filt ersättaren Peder Söderström (delvis). 


