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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 21/1975-76 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till Landstinget med förslag till landskapslag 

om förströelseautomater. 

Landstinget har i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande nr 19/1975-76. 

Stora utskottet, som under sin behandling av ärendet hört lantrådet Alarik 

Häggblom och verksamhetsledaren Lars Porko, har i huvudsak omfattat lagutskot

tets betänkande. Likväl har stora utskottet i fråga om lagförslagets 3 § funnit 

det mest ändamålsenligt att beviljandet av tillstånd att hålla i lagförslaget 

avsedda auomater ankommer på landskapsstyrelsen. Koncentrering av tillstånds

givningen för såväl här avsedda automater som penningautomater till samma myn

dighet, landskapsstyrelsen, måste anses vara fördelaktigt, och någon särskilt 

betungande uppgift torde den ej bliva, en uppgift som för övrigt borde kunna 

överföras till enskild föredragning. 

Icke heller i fråga om lagförslagets 7 § har stora utskottet helt omfattat lag

utskottets ståndpunkt. Även om den nya regeringspropositionen till riksdagen 

med förslag till lag om förströelseautomater föreslår att i motsvarande stad

gande i rikslagen skall intagas skyldighet för den offentligrättsliga för

eningen, i föreliggande lagförslag Ålands penningautomatförening, att förutom 

full ersättning för inlöst egendom även ersätta det värde som bedrivandet av 

förströelseautomatverksamheten representerar, har stora utskottet inte kunnat 

omfatta sistnämnda stipulation. Lagutskottet konstaterar i sin motivering 

att man här rör sig på gränsmarkerna till grundlagsskyddet för enskild egen

dom enligt 6 § Regeringsformen, men stora utskottet betvivlar att gränsen 

överskrides, om man såsom stora utskottet har stannat för stadgar rätt till 

full ersättning för inlöst egendom, såsom fallet är vid e:x:proFriation i en

lighet med vad därom är föreskrivet i särskilda lagar men inte för vinstint

resse. Lagutskottets förslag innefattar en genomgripande nyhet inom detta 

rättsgebi t, och stora utskottet är icke berett att ställa sig bakom detta ny

tänkande innan riksdagen förehaft den nämnda regeringspropositionen. 

En ledamot av utskottet har inlämnat reservation mot lagförslaget som sådant. 

Reservationsskriften åtföljer betänkandet såsom bilaga. 

Med hänvisning till det anförda får stora utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget i 

följande lydelse: 
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L a n d s k a p s 1 a g 

om förströelseautomater. 

I enlighet med Landstingets beslut stadgas: 

1 §. 

(Likasom landskapsstyrelsens framställning). 

2 §. 

(Likasom lagutskottets försla~. 

3 §. 
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Tillstånd att mot betalning hålla förströelseautomat till begagnande för 

allmänheten skall sökas hos landskapsstyrelsen. 

Genom landskapsförordning kan likväl stadgas, att hållande av förströelse

automat till begagnande är tillåtet utan i 1 mom. avsett tillstånd, såvida 

anmälan därom på förhand gjorts till landskapsstyrelsen. 

(Utesl.). 

4-5 § §. 

(Likasom landskapsstyrelsens framställning). 

6 §. 

(Likasom lagutskottets förslag). 

7 §. 
Denna lag träder omedelbart i kraft. 

Ålands penningautomatförening är skyldig att mot full ersättning· inlösa de 

förströelseautomater, vilka har varit i användning eller införts till landska

pet före denna lags ikraftträdande, samt före nämnda datum till landskapet in

förda oundgängligen behövliga specialredskap och -anordningar samt reservdelar, 

vilka är lämpliga enbart för skotsel och reparation av förströelseautomater. 

(Uteslutn.). Krav på inlösen skall framställas till nämnda förening inom sex 

månader efter det lagen har trätt i kraft. Samtidigt skall den som yrkat på 

inlösen upphöra med att bedriva förströelseautomatverksamhet. (Uteslutn.). 

Den som fortsätter att bedriva förströelseautomatverksamhet under längre tid 

än sex månader sedan denna lag trätt i kraft, har emellertid rätt att årligen 

förnya med högst fem procent de förströelseautomater, som han hade i sin be

sittning när lagen trädde i kraft. Den som bedriver sådan förströelseautomat

verksamhet skall inom sex månader sedan lagen trätt i kraft hos Ålands penning
automatförening anmäla de automater han innehar. 

Träffas icke överenskommelse om inlösen eller ersättningen mellan parterna, 

skall saken överlämnas till skiljemän för avgörande på sätt lagen om skilje

mannaförfarande (FFS 46/28) är stadgat. 

Ma-
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riehamn den 20 april 1976. 

r~ror::kot~~%.rlJ{_-=- 4 
· jeH~~ 
ordförande 

Max Carlberg 

sekreterare 
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Närvarande i utskottet:ordföranden Hagström, viceordföranden Söderström, leda

möterna Arvidsson, Bengt~ (delvis), Boman (delvis), Dahlen (delvis), Roald Karls-

son Sanders (del vis) , Rodmar Söder 1 und (del vis) samt Öben::r !:i_vensom ersättaren 
' :1 

Olof M. Jansson. 111 
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Då undertecknad anser att även andra ideologiska och samhällsnyttiga föreningar 

förutom Ålands penningautomatförening borde ha möjlighet att söka tillstånd 

för hållande av förströelseautomater, önskar jag härmed reservera mig mot lag

förslaget som innebär att endast Ålands penningautomatförening kan komma i 

fråga för tillstånd att hålla sagda automater. 

Marieharnn, den 14 april 1976. 

Roald Karlsson. 


