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I motionen föreslås att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om uppgörande av ett 

kulturpolitiskt program i syfte att bevara och utveckla kulturen på Åland. 

Utskottets förslag 

Utskottet föreslår att motionen skall godkännas eftersom landskapsstyrelsens kulturpolitiska 

handlingsprogram bör utvecklas bland annat mot bakgrund av den nya självstyrelselagens 

språkbestämmelser, den tilltagande internationaliseringen och utveckligen inom massmedia-

området. 

UTSKOITETS SYNPUNKTER 

Utskottet konstaterar att Ålands kulturråd den 16 januari 1992, som en del i processen 

att utveckla ett sammanhållet och konkret kulturpolitiskt program, framlade en kulturpoli

tisk rapport. Syftet med rapporten var att beskriva kulturrådets arbetsområde och att 

formulera riktlinjer för kulturpolitiken. Rapporten avslutades med en handlingsplan med 

åtgärder som kulturrådet ansåg vara väsentliga för det åländska kulturlivets utveclding. 

På basen av den kulturpolitiska rapporten antog landskapsstyrelsen den 3 november 1992 

ett kulturpolitiskt handlingsprogram. I programmet prioriteras barn- och ungdomskulturen 

samt kulturen i glesbygden och skärgården och som tyndpunktsområden bland konstyttring

arna nämns dans och teater, film- och videokonst och bildkonst. Som ett ytterligare 

tyngdpunktsområde nämns vad som kallas kulturarv, d. v. s. hantverk, hemslöjd, hembygds

föreningar, kulturhistoriska miljöer etc. Vidare eftersträvar landskapsstyrelsen att i första 

hand stöda lokala kulturarbetare, att samarbeta med turistnäringen och att delegera 

beslutanderätten inom kulturförvaltningen. 

Enligt utskottets mening genomgår samhället i flera avseenden sådana förändringar att 

anledning föreligger att ytterligare utveckla det kulturpolitiska programmet. Behovet av 

utveckling får ses mot bakgrund av bl.a. den nya självstyrelselagens bestämmelser om 

språk, den europeiska integrationen och internationaliseringen i allmänhet samt utveckligen 
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på massmediaområdet. 

Utskottet önskar lägga särskild vikt vid att språkpolitiska riktlinjer utformas, i synnerhet 

mot bakgmnd av den nya självstyrelselagens språkbestämmelser. 

Enligt den gamla självstyrelselagen är statsmyndigheternas i landskapet Åland samt 

Ålandsdelegationens ämbetsspråk svenska. De i språklagen ingående reglerna om svensk

språkigas rätt i enspråkigt finskt område skall äga motsvarande tillämpning gällande 

finskspråkiga sakägares rätt i förhållande till statens myndigheter på Åland. Vidare 

stadgades i lagen att skriftväxlingsspråket mellan å ena sidan landskapet och å andra sidan 

statsmyndighetema i landskapet, statsrådet, de centrala myndigheterna samt överdomstolar 

och andra statsmyndigheter, vars verksamhetsområde innefattar Åland, skall vara svenska. 

Slutligen stadgade lagen att det i statens tjänst på Åland inte får anställas någon som inte 

kan styrka att han fullständigt behärskar svenska språket i såväl tal som skrift. 

I den nya självstyrelselagen finns betydligt mer utförliga regler om språket. Lagen stadgar 

uttryckligen att landskapet är enspråkigt svenskt och att ämbetsspråket i stats-, landskaps

och kommunalförvaltningen är svenska. Ålandsdelegationens ämbetsspråk är svenska och 

högsta domstolen skall avfatta sina beslut gällande lagtingets behörighetsområde på 

svenska. Självstyrelselagens språkregler skall dessutom i tillämpliga delar även gälla 

kyrkans myndigheter. Vidare skall skriftväxlingsspråket mellan landskapet och de åländska 

kommunerna å ena sidan och vissa av statens myndigheter å andra sidan, vara svenska. 

Undervisningsspråket i skolor som bekostas av allmänna medel skall enligt självstyrelsela

gen vara svenska om inte annat stadgas genom landskapslag. Den som avlagt examen i 
landskapet skall vidare kunna antas till svensk- eller tvåspråkig utbildning i riket utan 

sådana kunskaper i finska som i övrigt krävs för inträde. 

Enligt den nya självstyrelselagen skall slutligen regeringen, med landskapsstyrelsens 

samtycke, utfärda en förordning om kravet på språkkunskaper för statsanställda i 

landskapet och därtill skall statsrådet verka för att behövlig information om varor och 

tjänster till åländska konsumenter i mån av möjlighet ges på svenska. 

Utskottet anser mot bakgrund av det ovan anförda att landskapsstyrelsen i samband med 

uppgörandet av ett nytt kulturpolitiskt program särskilt bör beakta internationaliseringen, 

utvecklingen på massmediaområdet och den nya självstyrelselagens språkbestämmelser. 

ÄRENDETS BEHANDL.lNG 

Lagtinget har den 16 december 1991 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen. 
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Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseldeamoten Roger Nordlund och tjänstledige 

kanslichefen Gunnar Jansson. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Erland, viceordföranden Björling samt 
ledamöterna Lund och Flodin. 

UTSK01TETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 24 maj 1993 

Ordförande Olof Erland 

Sekreterare Susanne Eriksson 

att Lagtinget hos landskapsstyrelsen 

hemställer om uppgörande av ett 

kulturpolitiskt program i syfte att 

bevara och utveckla kulturen på 

Åland. 


