LAGUTSKOT"fETS BETÄNKANDE
Förordningen om · ikraftträdande . av den reviderade europeiska
konventionen om skydd för det arkeolo~ka arvet
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Republikens presidents förslag
~
Republikens president inbegär lagtingets samtycke till att förordningen om ikraftträdande
av den reviderade europeiska konventionen om skydd för det arkeologiska arvet träder
i kraft också i landskapet Åland. Konventionen, som har tillkommit inom rame,IJ. för
Europarådet och den europeiska kulturkonventionen, ingicks i januari 1992. De,n utgår
från det arkeologiska arvets betydelse för kunskapen om människans historia och fastslår
vikten av att inrätta administrativa och vetenskapliga tillsynsrutiner samt betonar ansvaret
för .skyddet av det arkeologiska arvet. De stater som undertecknat konventionen förbinder
sig att vidta olika skyddsåtgärder, att samverka med andra myndigheter, att tillgodose
behoven av ekonomiskt stöd för arkeologisk forskning, att publicera forskningsrapporter,
att föra nödvändiga register etc. Tillsyn över konventionen utövas av en expertkommitte
tillsatt av Europarådets ministerkommitte.
Utskottets förslag
Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda samtycket.

UTSKOTTETS SYNPUNKTER
Utskottet har konstaterat att fomminneslagstiftningen i landskapet uppfyller de allmänna
krav som konventionen förutsätter. Av hävd har fornminnen i nordisk lagstiftning getts
ett starkt skydd. De grundprinciper som uttalas i konventionen överensstämmer dessutom
med av landskapsstyrelsen antagna målsättningar för den arkeologiska verksamheten i
landskapet.

Gällande landskapslag om fornminnen härrör från 1965 (9/65). Genom den nya
självstyrelselagen har behörigheten i fråga om fornminnen helt övergått till landskapet.
Redan av den orsaken kan det finnas behov att se över gällande lagstiftning. I samband
med en sådan översyn finns det enligt utskottet skäl att samtidigt bedöma behovet av
ändringar eller kompletteringar av lagstiftningen utgående från den nu behandlade
konventionen.
Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet. Samtidigt konstaterar utskottet
att konventionen till sitt innehåll inte innebär någon avvikelse från självstyrelselagen.

-2· Lagtingets bifall erfordras enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen, eftersom i konventionen
ingår bestämmelser inom landskapets behörighet. Utskottet har omformulerat klämmen
i enlighet härmoo.

ÄRENDETS BEHANDUNG
Lagtinget har den 28 april inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.
Utskottet har i ärendet hört antikvarien Marita Karlsson.
I ärendets avgörande behandling deltog ordffiranden Sune Eriksson, vice ordföranden
Sundback samt ledamöterna Christer Jansson och Siren.

UTSKOTTETS FÖRSUG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

att Lagtinget ger sitt bifall till att
förordningen träder i kraft i
landskapet Åland.

Mariehamn den 18 maj 1995

Ordförande

Sune Eriksson

Sekreterare

Lars Ingmar Johansson

