
UTLÅTANDE    Bilaga 1 av den 12.5.2022  
 
Förvaltningsdomstolen har inbegärt ett utlåtande med anledning av det besvär som 
Teaterföreningen Alandica har inlämnat mot beslutet om verksamhetsunderstöd för år 2022 
som Ålands kulturdelegation tog vid mötet den 3 februari 2022. 
 
Enligt landskapslagen LL (1996:53) om Ålands kulturdelegation kan ett beslut som 
kulturdelegationen fattat, överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol, enbart avseende 
lagligheten.  
 
Det kan konstateras att kulturdelegationens möte av den 3 februari var lagligen 
sammankallat och beslutfört. Kallelsen med föredragningslista var ledamöterna tillhanda per 
e-post den 25 januari, enligt reglementet skall handlingarna vara delegationen tillhanda 
senast tre dagar före mötet.  
Mötet var beslutfört då 7 ledamöter, varav 2 suppleant deltog i mötet. Kulturdelegationen 
består av 7 ordinarie ledamöter.  
 
Till den del förvaltningsdomstolen önskar ett utlåtande gällande grunderna för beslutet kan 
det konstateras att fördelningen av verksamhetsstöd följer de av Ålands landskapsregering 
antagna riktlinjer för verksamhetsstöd.  
 
Syftet med verksamhetsstödet är att främja en bred och mångfacetterad 
medborgarverksamhet i det åländska samhället. Medel från penningautomatföreningens 
avkastning ska stöda projekt och ändamål inom verksamhetsområden som är till gagn i det 
åländska samhället och som kan antas gynna penningautomatföreningens verksamhet och 
ändamål. 
 
De av sökande framförda skälen till yrkande av ändring besvaras enligt följande; 
 
Föreningen Teater Alandica sökte om ett specialbidrag för operan Djävulsdansen i samband 
med ansökan om verksamhetsstöd för år 2020 med anledning av Åland 100. Ansökan till den 
del det gällde Djävulsdansen bordlades och togs till behandling den 20 mars 2020 då Ålands 
kulturdelegation avslog ansökan, dock så att föreningen Teater Alandica bjöds in till ett möte 
den 28 maj 2020 under vilket projektet presenterades närmare.  
En ny ansökan om projektstöd lämnades in den 2 juni 2020 i vilken föreningen Teater 
Alandica anhöll om sammanlagt 75 000 euro fördelat på tre år för operan.   
 
Den 10 juni 2020 tog Ålands kulturdelegation ett särskilt beslut gällande finansiering av 
operan Djävulsdansen då föreningen beviljas 10 000 euro för projektet Djävulsdansen samt 
då kulturdelegationen öronmärkte verksamhetsstödet 2021 och 2022 utifrån samma nivå 
som 2020, dvs 30 000 euro för projektet, så att operan kunde produceras inom ramen för 
ordinarie verksamhet. Föreningen gavs tillfälle att godta denna lösning vilket man även 
gjorde enligt ett mail den 30 juni 2020. Sammanlagt utgör det ett stöd om 70 000 euro.  
 
Föreningen Teater Alandica beviljades 30 000 euro för verksamheten 2021, utan att 
föreningen invände mot beslutet, trots att man i sin ansökan även äskat medel för 



föreställningarna Grease och Miramar, vilka inte beaktades i beviljat verksamhetsstöd för år 
2021.   
 
Beslut om att bevilja sökande 35 000 euro för verksamhetsåret 2022 grundar sig följaktligen 
på beslutet av den 10 juni 2020.   
Höjningen om 5 000 euro motiverades av föreningens omfattande verksamhet samt förmåga 
att engagera medverkanden. 
 
I Teaterföreningen Alandicas besvär anför föreningen att man inte håller på med ett projekt 
allena under tre år och att föreningen inte klarar av att ”självfinansiera” övriga projekt, 
utöver operan.  
Kulturdelegationen konstaterar att ifall föreningen inte anser sig klara av att genomföra 
nämnda föreställningar Miramar, Den svarta hingstriddaren och en Julsaga utan stöd, kan 
föreningen själv besluta om att omprioritera sin verksamhet.   
 

 
Kontaktperson och beredande tjänsteman samt föredragande i Ålands kulturdelegation är 
kulturplanerare Yvonne Törneroos.  
 

 Bifogar till utlåtandet  

 

• Teater Alandicas ansökan verksamhetsstöd 2020- 2022    

• Teater Alandicas ansökan om projektstöd 

• Kulturdelegationens beslut 2020, 2021, 2022 

• Riktlinjer för verksamhetsstöd 

• Instruktion för Ålands kulturdelegation 

• Övriga handlingar i ärendet  
 


