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LAGlITSKOTrETS BETÄNKANDE nr 15/1977-78 med 

anledning av landstingsman Jan-Erik Lindfors~ 

m.fl.hemställningsmotion angående utredning 

av rätten att till Aland införa och här offent

ligen förevisa även sådan film som icke på i 

filmgranskningslagen avsett sätt granskats av 

statens filmgranskningsbyrå. 

Landstinget har inbegärt lagutskottets utlåtande över ovannämnda fram

ställning och får utskottet, som i ärendet hört diplomköpmannen Helge 

Sälgen, ordförande i kulturnämnden i Marihamn, och lagberedningschefen 

Christer Jansson, vördsamt anföra följande. 

Motionen gäller en viktig kulturpolitisk fråga. I landskapet förevisas 

årligen c. 200 filmer. Av dessa utgör ett stort antal barn- och ungdoms

filmer. Såsom nämns i motionen har det dock i vissa fall icke varit 

möjligt att förevisa barnfilmer i landskapet, enär de i riket dubbats 

endast till finska eller försetts endast med finsk text. I sådana fall 

borde det skapas möjligheter att erhålla en annan kopia av samma film 

till landskapet direkt från Sverige. Detsamma gäller för filmer, som 

i riket visserligen försetts med svensk text men som riktar sig till 

barn i sådana åldersklasser som inte alls eller endast med svårighet 

kan läsa text. Utskottet finner att ovan avsedda filmer torde kunna 

införas direkt till landskapet utan att gällande lagstiftning skulle 

ställa hinder i vägen härför. Vad sedan gäller frågan om att direkt 

till landskapet införa sådan film, som inte alls förts till riket, fin

ner utskottet att problemen här blir större. Utskottet har emellertid 

erfarit, att sådana åsikter finns att även sådan direkt import till Aland 

kunde vara möjlig redan på grundval av nu gällande lagstiftning. Ut

skottet har dock inte tagit ställning i denna behörighetsfråga men an

ser det önskvärt att ifrågavarande problem beaktas åtminstone i själv

styrelselagsrevisionen och då utgående från att landskapets rättigheter 

skulle utvidgas. 

Under hänvisning till ovanstående föreslår lagutskottet 
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att Landstinget skulle hemställa hos landskaps

styrelsen om att på lämpligt sätt åtgärda och 

försöka lösa problemen i anknytning till rät

ten att till Åland! införa och här offentligen 

förev i sa även sådan film som icke på i f i lm

granskningslagen avsett sätt granskats av sta

tens filmgranskningsbyrå . 

ordförande 

Ulf Andersson . 

viceordförande . 

Närvarande i utskottet : ordföranden Lindfors , viceordföranden Andersson 

och ledamöterna Arvidsson och Berg samt suppleanten Öberg. 


