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STORA UTSKOTTETS BETANKANDE nr 41 q/1982-83

med anledning av landskapsstyrelsens framställning till landstinget med förslag ti 11
landskapsl~g om skydd för kulturhistoriskt
vtirdefulla föremål.
Vid landstingets andra behandling av lagförslaget beslöt landstinget inhämta
nytt betänkande av stora utskottet.
[' anledning härav får utskottet, som p<l nytt hchandlat ~i rcndct och~ cllfrv id
hört ordföranden i lagutskottet Jan-Erik Lindfors, viceordför~mden i 1agutskottet Sune:Eriksson och notarien Elisabeth Naucler, vördsamt anföra följande.
Utskottet vidblir sitt tidigarebeslut förutom i 10 §. DUrtill har
en övergångsbestämmelse, vilket framgår nedan.

til1~1gts

Detaljmotivering
~.

hcslut.~1t rnnruLLa

kulLurutskollL'ls
betänkande angående denna paragraf. Utskottets majoritet bestod av v.ordf. K.
Jansson, Andersson, Blomqvist, Helling och Nordlund.
1

Utskottet har efter omröstning('.) - 3)

Minoriteten (ordf. Häggblom, Berg och Dberg) föreslog att i 1 § skulle införas
ett nytt 4 mom. om att det angående utförsel av kulturföremål som innehas av
evar1gelisk.,,luthersk församling, gäller vad i rikslagstiftningen föreskrivs.
Ledamoten Halmberg avstod från att rösta.

lJ...:

Kulturutskottets förslag har omfattats av utskottet efter omröstning
(7 - 2). Minoriteten Andersson och Nordlund ansåg att ti llståndsplikt inte borde
föreligga för sådana föremål som ingår i en persons bol1ag, dJ personcf' i f'ri1g;1
flyttar från la11dskapet.
10

1 morn. Efter omröstning (5 - 4) har utskottet omfattat framställningen.

Utskottet vill betona att straffet vid utförsel från landskapet bör vara lika
av vart föremålet förs.
Minoriteten (ordf.Häggblom, Berg, Helljng och Oberg) omfattade kulturntskottets· betänkande angående straffbestämmelserna .

. rn

§ 2 mom. Se stora utskottets betä.nkande nr 41/1982-83.
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11 §. Se stora utskottets betänkande nr 41/1982-83.

Overgångsbestärrrrnelse. Utskottet föreslår att person, som f1 ytt;:it frtm 1 :mdskapet före denna lags ikrafttrU<lan<le har rätt att inom ett ilr friln L1gcns
ikraftträdande utföra de föremål som ingår i hans personliga bohag.
Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga det i framställningen ingående lagförslaget i följande
lydelse:

La n d s k a p s 1 a g
om skydd för kulturhistoriskt viir<lefulla föremål.
I enlighet med landstingets beslut stadgas:
1 - 9

§§.

(Lika som i kulturutskottets betänkande).
10 §.

(Lika som i framställningQD).
11 §.

Landskapet svarar för alla.kostnader som föranleds av tillstånclsprövning
~nligt

denna lag.
12

~.

(Lika som i kulturutskottets betänkande).
Denna lag träder i kraft <len 1 januari 1984, Person, som flytt:1t från landskapet före deima lags ikraftträdande, har rätt att utan hinder av bestämmelserna i denna lag inom ett år från lagens ikraftträdande utföra det~ person 1 ~g_~
bohag han har i landskapet·, vid den tidpunkt_dä lagen träder i kraft.
Mariehamn elen 12 september 1983.
På stora utskottets vägnar:
Alarik Häggblom
ordförande

Bert Häggblom
sekreterare
Närvarande i_utskotte~: ordf. Häggblorn, v.ordf. K.Jansson, ledamöt. Andersson,
Berg, Blomqvist, He11rng, Holmberg och tlberg samt er.sättaren Nordlund.

