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ÅLANDS KULTURDELEGATION
VERKSAMHETSPLAN FÖR 2022
Ålands kulturdelegation är en myndighet underställd landskapsregeringen. Kulturdelegationens uppgift är att
stöda och utveckla åländskt kulturliv, bland annat genom att fördela verksamhets- och projektstöd samt
stipendier ur penningautomatmedel. Kulturdelegationens verksamhetsområde utgörs av kultursektorn så
som den beskrivs i gällande kulturpolitiska program
- Konstarterna
- Kulturarvet
- Mediekultur så som film och digital kultur
- Bildningssträvandena
Undantag utgör bibliotekssektorn och landskapsregeringens egen kulturarvsförvaltning. Beträffande
bildningsområdet delar kulturdelegationen ansvaret med utbildnings- och kulturavdelningens
utbildningsbyrå så, att utbildningsbyrån ansvarar för bildningsarbete gällande skolorna inom
bildningssektorn medan kulturdelegationen ansvarar för övrigt bildningsarbete.
Landskapsregeringen kan genom särskilda beslut ålägga kulturdelegationen att hantera även övriga ärenden
med anknytning till kulturlivet.
Ålands kulturdelegations verksamhet ingår i utbildnings- och kulturavdelningens budgetanslag för Ålands
kulturdelegation (BM 51010). Under verksamhetsåret budgeteras 45.000 euro för kulturdelegationens
verksamhet. Anslaget avser täckande av möteskostnader inklusive arvoden, studieresor och annonsering.
Kostnader för musik- och litteraturnämnden är inkluderade liksom inköp av litteratur och musik för
nominering av nordiska priser. I anslaget ingår även köp av sekreterartjänster samt köp av
residensverksamhet vid Källskär och Eckerö post- och tullhus.

Budgeterade mål för 2022:
• i samarbete med digitaliseringsenheten utreda ändamålsenligt ärendehanteringssystem för hantering av
stöd och stipendier
För närvarande hanterar kulturdelegationen drygt 400 ansökningar årligen. Ansökningarna
bereds till viss del i samråd med sakkunnignämnder för de olika konstyttringarna. Arbetet är
omfattande och tidskrävande varför ett smidigare ärendehanteringssystem kan effektivisera
beredningen.
• delta i arbetet med det kulturpolitiska programmet
Landskapsregeringens avser att ta fram ett nytt kulturpolitiskt program i vilket ett beslut om
kulturdelegationens ställning utformas. Programmet kommer att omfatta områdena kulturarv,
allmän kultur samt kreativa näringar. Till den delen programmet behandlar allmänkulturen
berörs kulturdelegationen.

• utveckla gästbostadsverksamheten
Under år 2021 har en ny bostad tagits i bruk i Eckerö Post- och tullhus som kan nyttjas året
runt. Ett residensprogram fastslås möjligen så att samarbete med andra Artist in residence
aktualiseras, lokala kulturarbetare ges tillgång under vinterhalvåret och en timresurs knyts till
verksamheten för att fördjupa utbytet med gästande konstnärer.
• samt planera för stöd för kultur på beställning, som en fortsättning på Kreativa barn
Projektet Kreativa barn/KreativaKids avslutas under 2021. Delegationen ska besluta om hur
erfarenheterna från projektet kan tas vidare och på det sättet säkra barn och ungas lika tillgång
till konst och kultur. Riktlinjer för nytt stöd aktualiseras.
Parallellt med kulturdelegationens projekt har det tillkommit ett initiativ från kulturfältet som
stärker projektets syfte men som även vill belysa kulturarbetares arbetsvillkor.

