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UTSKOTTETS SYNPUNKTER
Utskottet har beslutat omfatta kulturutskottets förslag.
Beträffande 2-3 §§samt 11 §förslaget till landskapslag om Ålands kulturdelegation har
beslutet fattats efter omröstning, 2 § har omfattats med rösterna 6-4 samt 3 och 11 §§
med rösterna 6-3. Beslutet har biträtts av ordföranden Häggblom som ledamöterna
Ronald Boman, Holmberg, Mattsson, Pehrsson och Siren. Ledamoten Sundback avstod
från att rösta vid behandlingen av 3 §.

ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 29 april 1996 inbegärt stora utskottets yttrande i ärendet.
Utskottet har hört finanschefen Dan E.Eriksson.
Reservationer har fogats till betänkandet av dels vice ordföranden Sjöstrand samt
ledamoten Lisbeth Eriksson och ersättaren Eklöw gemensamt och dels ledamoten
Sundback.
I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Häggblom, vice ordföranden
Sjöstrand, ledamöterna Ronald Boman, Lisbeth Eriksson, Holmberg, Mattsson,
Pehrsson, Siren och Sundback (delvis) samt ersättaren Eklöw.

UTSKOTTETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att Lagtinget antar de i
framställningen ingående
lagförslagen i enlighet med
kulturutskottets förslag.
Mariehamn den 28 maj 1996
Ordförande

Bert Häggblom

Sekreterare

Pehr Karlström

RESERVATION
Kulturutskottet vill lagfästa det system för uppgörande av
kulturbudget och fördelning av kulturbudgeten som idag är praxis.
Bestämmelserna i

2 pp a) och b) i förslaget till landskapslag för

§

Ålands kulturdelaqation fastslår i lag ett system som är orimligt
byråkratiskt och tillkrånglat. Lagens syfte att öka
kulturdelegationens rätt att fördela kulturmedlen motverkas genom att
PAF:s fördelningsråd, Landskapsstyrelsen och Lagtinget enligt laq, om
kulturutskottets betänkade godkänns,i flera olika skeden av
beredningen skall behandla kulturbudgeten och medlens fördelning.
Bestämmelserna är onödiga och är en strängering jämfört med
Penningsautomatförordningens bestämmelser.
Enligt förordningen om Penningautomatföreningen (56/93) 12

§

sägs följande om fördelningsrådets uppgifter:
11

Fördelningsrådets uppgift är att till landskapsstyrelsen

föreslå principer för samt lämna förslag om hur den beräknade
nettoavkastningen för varje verksamhetsår skall fördelas.
Fördelningsrådet har även till uppgift att, när landskapsstyrelsen
begär, yttra siq

i frågor gällande fördelningen samt andra

angelägenheter som hör samman med den."
Av denna bestämmelse framgår tydligt att § 2 pp a) och b) är helt
överflödiga. Vill landskapsstyrelsen höra fördelningsrådet föreligger
inte några

hinder. Att i

lag göra detta obligatoriskt är en ren

byråkratisering och ett totalt omyndigförklarande av
kulturdelagationen.
Med hänsvisning till ovan anförda föreslår jag att

§

2 får den

ordalydelse som finns i reservationen till kulturutskottets
betänkande.

RESERVATION

Undertecknade omfattar inte Stora utskottets betänkande rörande omorganiseringen av landskapet'>

kul tur förvaltning.
Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

att lagtinget antar det i framställningen ingående andra
lagförslaget i enlighet med ltl Viveca Erikssons m.fl.
reservation till kulturutskottets betänkande nr 1/1995-96.

Mariehamn den 29 maj 1996

Rajfa-Liisa Eklöw
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