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KULTURUTSKOTTETS BETANKANDE nr 11/1982-83 med 

anledning av ltl Mirjam Obergs m.fl. hemställ

ningsmotion till talmanskonferensen om utred

ning av möjligheterna att för landstingets räk

ning göra årliga konstanskaffningar. 

Landstinget har inbegärt ·kulturutskottets yttrande över nämnda motion. Utskottet,. 

som hört konstintendenten Anna-Lena Dreijer och konstnämndens ordförande Maj
Britt Lind, får härmed vördsamt anföra följande. 

Enligt utskottets bedömning har landstinget inte gått in för någon princip att 

inköpa konst, vilket motionärerna hävdar. Utskottet ställer sig positivt till 

huvudsyftemålet i motionen, nämligen att utsmycka allmänna utrymmen med åländsk 
konst. 

Med åländsk konst skall enligt utskottets uppfattning här förstås alster av bild-. 

konst och konsthantverk, som på olika sätt har anknytning till landskapet,t.ex. 

på grund av att konstnären eller motivet har åländsk anknytning. 

Motionen syftar till att landstinget årligen bör införskaffa konst som fram

ställts av konstnärer vilka bor eller varit bosatta i landskapet. Utskottet 

har inte ftmnit det ändamålsenligt att årligen införskaffa konst men anser att 

det kunde finnas budgetmedel disponibla, evenutellt kunde reservationsanslag 

upptas, så att landstinget då tillfälle yppar sig skulle kunna inköpa värde
full äldre åländsk konst. Detta skulle givetvis inte utesluta att nulevande 

konstnärers alster skulle komma i fråga vid inköp av konst. De riktlinjer som 

bör följas vid införskaffande av konst är att konstalstren dels smälter samman 

med byggnadens ändamål samt dels bildar ett enhetligt intryck. En återkommande 
förnyelse av konstverk bör också möjliggöras. 

Ett intressant alternativ till inköp av konst är att låna in enstaka konst

verk från utomstående ägare. Detta kan vara ett bra komplement till inköp 

av konst. Inlåning av konst möjliggör också i större utsträckning återkom

mande förnyelse av landstingshusets utsmyckning. Nulevande konstnärer skulle 

genom låneavtal kunna få s.k. utställningsersättning. Det är en ersättning 

som utgår till konstnärerna för att deras alster ställs ut så att allmänhe
ten kan ta del av dem. 

När landstinget inköper eller lånar konst bör konstnämnden och konstintenden

ten få möjlighet att uttala sig i samband med införskaffande av konst. 
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Med hänvisning till det ovan sagda får utskottet vördsamt föreslå 

Ivfariehamn den 28 april 1983. 

att Landstinget med förkastand~ av hemställ

ningsmotionens kläm bringar innehållet i hem

ställningsmotionens och betänkandets motive

ring till talmanskonferensens kännedom. 

På kulturutskottets vägnar: 

Erik Sundberg 

ordförande 

Bert Häggblom 

sekreterare. 

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

Fagerholm och Sago~lin (delvis) samt ersättarna Helling och Söderholm (var

dera delvis). 
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