Utdrag ur Ålands lagsamling
2008
N 28 Landskapslag (1985:29) om
stöd för litterär verksamhet
1 §. För främjande av den åländska litteraturen skall
varje år anslås ett belopp motsvarande tio procent av
det belopp som under det föregående kalenderåret
använtsför att anskaffa litteratur till de allmänna
biblioteksom upprätthålls av kommunerna.
Det i l mom. nämnda beloppet utdelar
[landskapsstyrelsen] som stipendier och understöd åt
författare och översättare.
2 §. Stipendier kan beviljas författare och översättare
av skönlitteratur och facklitteratur vilkas böcker
tillhandahålls avgiftsfritt i allmänna bibliotek. Stipendier
kan även tilldelas annan utövare av skapande litterär
verksamhet, vars verk tillhandahålls i allmänt bibliotek
eller på annat sätt är tillgängligt för allmänheten.
Stipendier beviljas inte författare och översättare
av vetenskapliga undersökningar, läroböcker eller
annan därmed jämförbar litteratur.
Om [landskapsstyrelsen] inte annorlunda beslutar
utdelas stipendier utan ansökan.
3 §. Flerårigt stipendium kan efter ansökan beviljas i
landskapet bosatt författare och översättare för
verksamhet som är särskilt omfattande och av stort
litterärt intresse.
Utbildning, kultur och idrott
4 §. Understöd kan utdelas åt äldre författare och

översättare som lever under knappa förhållanden samt åt
författare och översättare, vilka på grund av sjukdom
eller arbetsoförmåga råkat i ekonomiska svårigheter.
Ikraftträdelsebestämmelse (1985/29):
Genom denna lag upphävs landskapslagen (1962:9)
den 12 april 1962 om vissa stipendier och understöd
åt författare och översättare.
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1985.

N 32 Landskapslag (1983:39) om
kulturell verksamhet
1 kap. Allmänna bestämmelser
1 §. (1996/54) För att främja och stöda den kulturella
verksamheten i landskapet verkar dels
landskapsregeringen och dess underlydande myndighet
Ålands kulturdelegation, dels kommunerna.

2 kap. Ålands kulturdelegation (1996/54)

3 §. (2007/108) Frågor rörande kulturverksamheten i
kommunen liksom de särskilda uppgifter som ankommer
på kulturnämnden enligt denna lag handhas av en
kulturnämnd, en annan nämnd eller av kommunstyrelsen
i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4 §. Upphävd (2007/108).
5 §. Kulturnämnden har till uppgift:
1) att följa den kulturella verksamhet som bedrivs
i kommunen, ta initiativ och göra framställningar
beträffande verksamheten samt avge yttranden;
2) att skapa kulturella kontakter och främja kulturellt
samarbete;
3) att vid behov uppgöra förslag till en plan för den
kulturella verksamhet som möjligen förutsätts i
kommunplan;
4) att sörja för den information samt understöda det
forsknings- och utredningsarbete som rör den kulturella
verksamheten;
5) att uppgöra förslag till anskaffande och utrustning
av de utrymmen som erfordras för den kulturella
verksamheten, med särskilt beaktande av möjligheterna
till mångsidig användning av dem;
6) att stöda organisation som visar kulturell aktivitet;
7) att besluta om fördelningen av de anslag som
i kommunens budget har reserverats för att stöda
organisationer som bedriver kulturell verksamhet i
kommunen samt att stöda annan lokal kulturell
verksamhet;
8) att anordna kulturevenemang; och
9) att utföra de uppgifter som ålagts nämnden i dess
instruktion.
6 §. Kommun kan för det kulturella arbetet anställa en
eller fl era personer. Anställningen kan innehas som
huvudsyssla, bisyssla eller i lämplig kombination
med annan tjänst. Tjänsten kan vara gemensam för
fl era kommuner.

4 kap. Landskapsandelar som beviljas
kommunerna
7 §. (1993/94) Kommunerna beviljas landskapsandel
för kulturverksamhet enligt landskapslagen (1993:72)
om planering av och landskapsandel för undervisningsoch kulturverksamheten.
8 §. (1993/94) Kompetensvillkor är:
1) för kultursekreterare, för tjänsten lämplig examen
på högskole- eller institutsnivå samt god kännedom
om kulturell verksamhet,
2) för kulturinstruktör, för tjänsten lämplig examen
på högskole- eller institutsnivå eller genom praktisk
kulturell verksamhet förvärvad kompetens samt
3) för konstinstruktör, lämplig examen eller på annat
sätt förvärvad kompetens på konstens område.
9-10 §§.Upphävda (1993/94).

2 §. (1996/54) Bestämmelser om Ålands kulturdelegation

fi nns i landskapslagen (1996:53) om Ålands
kulturdelegation.

3 kap. Kommunala kulturnämnder

5 kap. Landskapsunderstöd (1993/94)
11 §. (1993/94) Kommun och registrerad förening
kan enligt landskapsregeringens prövning beviljas
landskapsunderstöd för anläggningsprojekt som avser

lokaler för kulturverksamhet.
Landskapsunderstöd skall sökas hos landskapsregeringen
senast vid den tidpunkt som landskapsregeringen
fastställer. Till ansökan skall fogas av
landskapsregeringen föreskriven utredning.
När landskapsunderstöd enligt 1 mom. beviljas
för ett anläggningsprojekt gäller i fråga om projektet
i tillämpliga delar vad som stadgas i 24-27, 32-34
och 37 §§ landskapslagen om planering av och
landskapsandel för undervisnings- och
kulturverksamheten.
Med avvikelse från 25 § i nämnda lag fastställer
landskapsregeringen till vilket belopp landskapsunderstöd
högst kan beviljas.
12 §. Registrerad förening eller stiftelse som bedriver
kulturell verksamhet kan beviljas understöd. Om inte
annat följer av landskapslagen (1996:53) om Ålands
kulturdelegation eller landskapsregeringen beslutat
annorlunda skall en sådan ansökan om understöd
prövas av delegationen. I fråga om övriga stödtagare
stadgas närmare i landskapslagen om Ålands
kulturdelegation.
(1996/54)
Ansökan om understöd skall tillställas
landskapsregeringen vid tidpunkt som
landskapsregeringen bestämmer. Till ansökan skall fogas
verksamhetsberättelse med bokslut för föregående
verksamhetsår och verksamhetsplan samt budgetförslag
för det kommande verksamhetsåret.
Landskapsregeringen kan återkräva beviljat understöd
som inte använts på avsett sätt.
13 §. Innan understöd beviljas kan landskapsregeringen
till registrerad förening som föregående år erhållit
understöd, erlägga förskott på understödet till högst
det belopp som föreningen föregående år har erhållit
i understöd.

6 kap. Särskilda bestämmelser
14 §. Upphävd (1993/94).
15 §. Närmare bestämmelser om verkställigheten och
tillämpningen av denna lag kan vid behov utfärdas
genom landskapsförordning.
För de i 7 § 1 mom. 1 punkten avsedda
avlöningskostnaderna utgår landskapsandel första gången
för år 1983.

N 33 Landskapslag (1989:31)
angående landskapsgaranti för
kulturella utställningar
1 §. I enlighet med denna lag kan landskapsgaranti
beviljas för ersättande av skador som uppstått på
utställningsföremål under konstutställningar, historiska
och andra kulturella utställningar.
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2 §. Landskapsgaranti som beviljats med stöd av denna

lag ersätter skada endast till den del ersättning inte
utgår på grund av försäkring eller annan säkerhet.

3 §. Landskapsgaranti kan endast avse sådana
utställningar som anordnas av offentligt samfund,
allmännyttiga samfund eller stiftelser.
4 §. [Landskapsstyrelsen] beslutar på ansökan av
arrangör om landskapsgaranti skall beviljas.
[Landskapsstyrelsen] beslutar också för vilken tid
garantin skall gälla samt ställer sådana villkor som kan
anses behövliga. Landskapsgarantin kan begränsas att
avse endast del av samling eller av utställningslokal.
Landskapsgaranti beviljas högst till ett belopp som
motsvarar föremålens försäkringsvärde. Den totala
garantiansvarigheten för beviljade landskapsgarantier
får samtidigt uppgå till högst 1.685.000 euro.
(2002/24)
5 §. Landskapsgaranti kan användas för att ersätta
kostnader för reparation av föremål och andra direkta
kostnader till följd av sakskada. Dessutom kan ersättning
utgå för värdeminskning eller för värdet av föremål
som förstörts eller förlorats.
Har skada föranletts av att villkor som
[landskapsstyrelsen] ställt i enlighet med 4 § 1 mom. inte
iakttagits, betalas ersättning endast om det prövas
oskäligt att förvägra ersättning eller om
[landskapsstyrelsen] av andra särskilda skäl beslutar att
ersättning skall betalas.
[Landskapsstyrelsen] betalar på ansökan ut ersättning
till arrangören.
6 §. Har medel utbetalats med stöd av denna lag kan
[landskapsstyrelsen] utöva regressrätt mot skadeansvarig
från den dag [landskapsstyrelsen] beslutar att
skada skall ersättas med landskapsgaranti.
[Landskapsstyrelsen] kan besluta att helt eller delvis
avstå från regressrätten, om skadan inte förorsakats
uppsåtligen och om det med beaktande av skadevållarens
ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter
bör anses oskäligt att regressrätten utövas.
7 §. Denna lag träder i kraft den 1 maj 1989.

N 37 Landskapslag (1996:53) om
Ålands kulturdelegation
1 kap. Allmänna bestämmelser
1 §. (2005/29) Ålands kulturdelegation
Ålands kulturdelegation är en Ålands landskapsregering
underlydande myndighet som tillsätts av
landskapsregeringen
för att stöda och utveckla åländskt
kulturliv.
2 §. Kulturdelegationens verksamhet
Ålands kulturdelegation skall i enlighet med av
lagtinget fastställd rambudget och därtill hörande
motiveringar för landskapets kultursektor samt i enlighet
med landskapsregeringens kulturpolitiska riktlinjer
och särskilda instruktioner fatta beslut i kulturfrågor.
De moment i budgeten för landskapet Åland som avser
medel för kulturell verksamhet benämns nedan
kulturbudget.
Delegationen skall ta initiativ i kulturfrågor och
skall härvid på föredragning av vederbörande tjänsteman
och i enlighet med landskapsregeringens instruktioner

därom
a) efter förslag av Ålands penningautomatförenings
fördelningsråd upprätta förslag till ramar för landskapets
kulturbudget,
b) efter förslag av Ålands penningautomatförenings
fördelningsråd fördela de i kulturbudgeten upptagna
medlen till kulturell verksamhet samt
c) (2005/29) upprätthålla kontakter med kommunernas
kulturnämnder och med kulturella organisationer
och institutioner.

2 kap. Kulturdelegationens sammansättning
3 §. Kulturdelegationens ordinarie medlemmar
Ålands kulturdelegation tillsätts för den tid under
vilken landskapsregeringens mandatperiod varar.
Delegationen skall ha minst fem och högst sju
medlemmar.
Landskapsregeringen utser ordföranden för
delegationen bland dess medlemmar. Delegationen
väljer inom sig en vice ordförande. Till delegationen
kan knytas sakkunniga. (2005/29)
Om en medlem av delegationen avlider eller befrias
från sitt uppdrag innan tiden för uppdraget är ute
skall landskapsregeringen tillsätta en ny medlem.
4 §. Ersättare för kulturdelegationens ordinarie
medlemmar
För Ålands kulturdelegations medlemmar utser
landskapsregeringen ersättare på samma grunder som
vid tillsättande av delegationens ordinarie medlemmar.
Bestämmelser om delegationens medlemmar
gäller i tillämpliga delar även ersättarna.

3 kap. Kulturdelegationens arbetsordning
5 §. Sammankallande
Ålands kulturdelegation sammankallas av ordföranden
eller vid förfall för denne av delegationens vice
ordförande. Kallelsen bör vara skriftlig och skall
om möjligt ange de ärenden som skall handläggas vid
sammanträdet.
6 §. Beslutförhet
Ålands kulturdelegation är beslutför då ordföranden
eller vice ordföranden och minst hälften av medlemmarna
är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens
röst.
Delegationens beslut skall delges landskapsregeringen.
Delegationens verksamhetsberättelse skall årligen
före utgången av mars månad delges
landskapsregeringen.
7 §. Budget
Ålands kulturdelegation får varje år för sin verksamhet
ett ramanslag ur landskapets budget och kan på anhållan
beviljas tilläggsanslag.
8 §. Ersättning
Landskapsregeringen skall fastställa grunderna för
ersättning till Ålands kulturdelegations ordförande,
vice ordförande, medlemmar och sakkunniga.

4 kap. Särskilda bestämmelser
9 §. Besvär
Ett beslut som Ålands kulturdelegation fattat med
stöd av denna lag kan avseende lagligheten överklagas
hos Ålands förvaltningsdomstol.
10 §. Reglemente
Närmare bestämmelser om Ålands kulturdelegations
verksamhet kan av landskapsregeringen utfärdas
genom reglemente.
11 §. Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.
Åtgärder denna lag förutsätter får vidtas innan den
trätt i kraft.
Medlemmarna i kulturrådet, som tillsatts enligt de
bestämmelser som gällde före denna lag träder i kraft,
kvarstår i sina uppdrag för en tid som motsvarar
mandatperioden för den vid lagens ikraftträdande
verkande [landskapsstyrelsen]. Efter det att denna lag
trätt i kraft benämns kulturrådet Ålands kulturdelegation
och verkar i tillämpliga delar enligt lagens bestämmelser.
De bestämmelser om tillsättande av Ålands
kulturdelegation, vilka fi nns i denna lag, tillämpas
första gången efter det att ny [landskapsstyrelse] tillträder
efter ikraftträdandet av denna lag.
Ikraftträdelsebestämmelse (2005/29):
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.
Den kulturdelegation som har tillsatts innan denna
lag har trätt i kraft fortsätter sin verksamhet enligt de
tidigare gällande bestämmelserna till dess att en ny
kulturdelegation tillsätts enligt denna lag

