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STORA UTSKOTTETS BETÄN
KANDE nr 4/1991-92 med anledning av 

landskapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till 

1) landskapslag om upphävande av 

landskapslagen om minuthandelns 

affärstid, 

2) landskapslag angående ändring av 5 § 

landskapslagen om rätt att idka näring i 

landskapet Åland och 

3) landskapslag om upphävande av 

landskapslagen om kiosk- och därmed 

jämförlig handel samt automathandel. 

Stora utskottet har i ärendet mottagit lagutskottets betänkande nr 4/1991-92. Utskottet har 

behandlat ärendet och, efter omröstning (7-3), beslutat omfatta de i lagutskottets 

betänkande framställda förslagen att lagförslagen förkastas och att ett nytt förslag till 

lagstiftning om affärernas öppethållningstider utarbetas. 

Utskottet anser i likhet med lagutskottet, att affärernas öppethållningstider i regel bör 

vara fria. Öppethållningstiderna bör endast av särskilda orsaker begränsas vissa dagar 

p.g.a. speciellt motiverade skäl. Undantagen bör till antalet vara så få som möjligt. 

Utskottet emotser att en ny framställning i ärendet överlämnas så snabbt som möjligt. 

Ordföranden Häggblom och ledamoten Siren reserverade sig mot betänkandet och 

inlämnade skriftlig reservation. Ledamoten Björling ansåg att lagförslagen borde 

godkännas och anmälde avvikande åsikt. 

Viceordföranden Salmen utsågs att presentera betänkandet. 

Med anledning härav får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte förkasta de i 

framställningen ingående lagförslagen 

och 

att Landstinget hos landskapsstyrelsen 

hemställer om att ett nytt förslag till 

lagstiftning om affärernas 
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Mariehamn den 17 december 1991 

öppethållningstider utarbetas som 

kombinerar möjligheten till friare 

affärstider med bestämmelser om att 
affärsrörelser inte skall hållas öppna 
vissa särskilda helg- och högtidsdagar. 

På stora utskottets vägnar: 

Bert Häggblom 

ordförande 

Pehr Karlström 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Häggblom, viceordföranden 
Salmen samt ledamöterna Björling, Englund, Erland, Holmberg, Roger Jansson, Lund, 
Siren och Sjöstrand. 



Reservation 

Undertecknade reserverar oss mot stora utskottets beslut med 
anledning av landskapsstyrelsens framställning till landstinget 
med förslag till landskapslag om upphävande av landskapslagen om 
minuthandelns affärstid m.fl.lagar. 
Enligt vår mening borde landskapsstyrelsens framställning 
godkännas oförändrad. 

Vi menar att de motiv som landskapsstyrelsen framfört är riktiga 
och vill komplettera dessa med följande: 

All handel bör ha samma regler. Då kioskhandel i dag helt saknar 
regler om öppettider bör all handel ges samma frihet. 

Aländsk handel bör ha samma regler som i våra närområden. I 
Sverige samt i glesbygden på fastlandet saknas i dag regler för 
handelns öppettider varför åländsk handel bör ges samma frihet. 

Alla näringar bör ha samma regler. För ingen annan 
regleras i dag verksamhetstiderna på Aland. Därför 
ges samma frihet. 

. . ie~ /1 deW~t 
Mar~'..:J~.~. 1den ~ j~i 199 

/siren-,, . ...__ 

näring 
bör handeln 


