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KULTIJRUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 6/1975-76 med 

anledning av ltm K.G. Fagerholms m.fl.hemställ

ningsmotion till landskapsstyrelsen om tillsättan

de av ett kulturråd. 

Landstinget har inbegärt kulturutskottets utlåtande över nämnd motion. Utskottet, 

som i ärendet hört utbildningschefen Nils Storå, Ålands kulturstiftelses sekre

terare Lars-Ingrnar Johansson samt ordföranden i Mariehamns kulturnämnd Helge 

Sälgen, konstaterar att frågan om tillsättande av ett allåländsk kulturorgan 

redan varit före i landstinget år 1969. Frågan stannade emellertid då vid att 

Ålands kulturstiftelse av landskapsstyrelsen tilldelades uppgiften såsom remiss

instans i kulturella och vetenskapliga frågor. }ifotiveringen till detta var att 

det begränsade personurvalet på Åland ändå skulle medföra att i huvudsak de per

soner som sitter i kulturstiftelsens kollegium även skulle sitta i det föreslag

na allåländska kulturorganet. Utskottet har emellertid kunnat konstatera att de 

åtgärder som vidtogs år 1969 ej varit tillräckliga för täckande av behovet av 

ett samordnande organ för det åländska kulturlivet. Den nuvarande situationen 

har medfort att kulturlivet på Åland blivit ojämnt fördelat såväl regionalt som 

tidsmässigt. Utskottet anser därför att på ett eventuellt kulturråd borde, för

utom att vara remissinstans i allmänkulturella frågor, ankomma uppgifter såsom 

fördelning av kulturaktiviteter, samordnande funktioner, upplysnings- och in

formationsverksamhet medan på t.ex. kulturstiftelsen fortsättningsvis skulle an

komma att handlägga ärenden rörande forskning och vetenskap. 

Utskottet har även erfarit att på initiativ av kulturnämnden i Mariehamn har 

vid ett allmänt möte i Mariehamn 07 .. 12.1975 en kommitte tillsatts för utarbe

tande av förslag till sammansättning av ett eventuellt kulturråd och till en 

organisationsplan för kulturväsendet på Åland. Tillsättandet av ett kultur

råd borde därför ske i samarbete med sagda kommitte. 

Emellertid anser utskottet att i det fall ett kulturråd tillsätts bör även 

en tjänteman knytas till rådet för handhavandet av de administrativa frågorna. 

Utskottet önskar härvid peka på att vid länsstyrelserna i riket finns en mot

svarande tjänst inrättad. Vid undervisningsministeriet finns dessutom ett be

tydande antal tjänstemän sysselsatta med allmänkulturella frågor medan någon 

sådan tjänst för närvarande ej finns inrättad vid landskapsstyrelsen. 

Med hänvisning till det ovansagda föreslår utskottet 
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att landstinget skulle hemställa hos landskaps

styrelsen om tillsättande av ett kulturråd där 

de olika sektorerna av landskapets kulturliv 

skulle vara företrädda och vars främsta uppgif

ter1 förutom att i kulturella frågor vara remiss

instans för landskapsstyrelsen, skulle vara att 

samordna, planera , stimulera och på annat sätt 

stöda kulturella aktiviteter i landskapet. 

~:~r: 
Ragna Sanders 

ordförande 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet:ordföranden Sanders (delvis), viceordföranden Fagerholm, 

ledamöterna Boman (delvis), Olof M. Jansson (delvis), och Öberg samt ersättaren 

Dahl en. 


