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KlJLTIJRUTSKOTIETS RETANKANnE nr 7,'1982-83 

med anledning av landskapsstyrelsens framställ

ning till landstinget med förslag till landskdps

lag om kulturell verksamhet. 

Landstinget har inbegärt kulturutskottets yttrande över ovannämnda framställ

ning. Utskottet, som i ärendet hört utbildningschefen Börje Karlsson, kul

turrådets ordförande Anja Erikson, extra lagberedningssekreteraren Pia Roth

berg, kulturnämndens i Mariehamn ordförande Christina Remmer och chefbiblio

tekarien Yvonne Andersson-Halling, får vördsamt anföra följande. 

Utskottet omfattar det föreliggande förslaget till landskapslag om den kul

turella verksamheten som länge har varit emotsett och som förhoppningsvis 

blir av stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av kulturlivet i 

landskapet. 

Genom att kulturrådet lagfästes kommer dess ställning uppenbarligen att 

stärkas och dess möjligheter att stimulera och samordna kulturella aktivi

teter torde därigenom förbättras. 

Utskottet konstaterar med tillfrEtliställelse att möjligheterna för kommuner 

och föreningar att erhålla landskapsbidrag för kulturella ändamål väsentligt 
utvidgas och att kommunernas kulturförvaltning effektiveras genom tillsättan

de av kulturnämnder. 

Utskottet har noterat att det i 9 § i rikets lag om kulturverksamhet i 

kommunerna (FFS 1045/80) stadgas att glest bebodd eller mindre bemedlad 

kommun inom ramen för ett anslag i statsförslaget även kan beviljas högst 

15 % i statsunderstöd för kostnader som anordnandet och stödjandet av lokal 

kulturverksamhet medför. Ett motsvarande stadgande i den åländska lagen 

skulle inte ha någon praktisk betydelse och har sålunda inte heller beaktats 

i framställningen. 

Enligt lagförslaget skulle det vara möjligt för kommunfullmäktige att när skäl 

föreligger besluta att annan nämnd, närmast biblioteksnämnden, skall handha 

på kulturnämnden ankommande uppgifter. 

Utskottet har erfarit att stac.lsstyrelsen i Marichamn och berörda nämnder 

diskuterat frågan om en koordinering av biblioteks- och kulturverksamheten 

i staden sålunda att kulturnämnden och biblioteksnämnden skulle sammanslås 

till en nämnd, kallad kultur- och biblioteksnämnden. 
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En sanunanslagning hmde i vissa fall vara till fördel. Därigenom skul 1 e 

en samordning av resurserna uppnås och ett utökat samarbete mellan clc 

olika kulturella verksamheterna åstadkommas, 

En dylik omorganisation av den konununala kulturförvaltningen kräver emellertid 

ändringar såväl i det föreliggande lagförslaget som i bibliotekslagen och 

-förordningen. 

Emedan en integrerad kultur- och biblioteksnärnnd även kunde vara ett intressant 

alternativ för små kommuner anser utskottet att landskapsstyrelsen borde 

överväga att framställa om de lagändringar som är nödvändiga för att möjlig

göra en sammanslagning av kulturnämnd och biblioteksnärnnd. 

Detaljmotivering. 

2 §. Den föreslagna ändringen innebär endast en språklig rättelse. 

4 §. Utskottet anser att motiveringen till 4 § är för kategoriskt utformad 

i fråga om anspråken på medlemmarnas i kulturnämnd sakkunskap på konstens 

och den kulturella verksamhetens område. Det bör vara tillfyllest att personer 

med kännedom om och intresse för kulturella frågor inväljs i kulturnärnnderna. 

Utskottet anser att bestännnelserna i 7 § 1 mom. 1 punkten angående erläggande 

av landskapsandel bör tillämpas från och med år 1983. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

sålydande 

L a n d s k a p s 1 a g 

om kulturell verksamhet. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

(1 kap. lika som i framställningen). 

2 kap. 

Kulturrådet. 

2 §. 
Landskapsstyrelsen tillsätter ett kulturråd med minst fem och högst sj~ 
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medlerrnnar, var och en med personlig ersättare. Rådets mandatperiod är två år. 

Närmare bestärrnnelser beträffande kulturrådets verksamhet utfärdas av landskaps

styrelsen genom reglemente. 

(3 - 6 kap. lika som i framställningen). 

Denna lag träder i kraft den 

För de i 7 § 1 mom. 1 punkten avsedda avlöningskostnadema utgår land

skapsandel första gången för år 1983. 

Mariehamn den 29 mars 1983. 

På kulturutskottets vägnar: 

Erik Sundberg 

ordförande 
Bjame Pettersson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordf. Sundberg. v.ordf. Olof M. Jansson, ledamöt. 

Fagerholm och Sagulin samt ersättaren Helling. 


