
UTLÅTANDE     Bilaga 1 av den 17.9.2019  

 

Förvaltningsdomstolen har inbegärt ett utlåtande med anledning av det besvär som Marina 

Lindfors har inlämnat mot beslutet som Ålands kulturdelegation tog vid mötet den 13 juni 

2019 gällande resestipendium 2019. 

 
Enligt landskapslagen LL (1996:53) om Ålands kulturdelegation kan ett beslut som 

kulturdelegationen fattat, överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol, enbart avseende 

lagligheten.  

 

Ärendets behandling i Ålands kulturdelegation  

Det kan konstateras att kulturdelegationens möte av den 13 juni var lagligen sammankallat 

och beslutfört. Kallelsen med föredragningslista var ledamöterna tillhanda per e-post den 6 

juni, enligt reglementet skall handlingarna vara delegationen tillhanda senast tre dagar före 

mötet.  

Mötet var beslutfört då 7 ledamöter, varav 1 suppleant deltog i mötet. Kulturdelegationen 

består av 7 ordinarie ledamöter.  

 
Grunderna för fördelning av resestipendier 

Till den del förvaltningsdomstolen önskar ett utlåtande gällande grunderna för beslutet kan 

det konstateras att fördelningen av resestipendium följer de av Ålands kulturdelegation 

antagna riktlinjer för resestipendier.  

 

Syftet med resestipendier är att främja och stimulera konstnärlig utveckling och/eller 

arbetsmöjligheter samt nätverkande. Resestipendierna ska göra det möjligt att presentera 

åländsk kultur samt främja ett kultur- och kunskapsutbyte internationellt. Stödtagare: Enskilda 

kulturarbetare samt arbetsgrupper bosatta och hemmahörande på Åland. Föreningar ansöker 

om resebidrag i samband med ansökan om verksamhetsunderstöd eller i form av 

projektunderstöd enligt fastställda ansökningstider. Resestipendium beviljas inte för resor som 

sker i samband med arbetsuppdrag eller skolresor. 

 

Tillämpning av riktlinjerna i detta fall  

De resestipendier som kulturdelegationen beviljar gäller resor ut från Åland och inte till 

Åland. 

 

De av sökande framförda skälen till yrkande av ändring besvaras enligt följande; 

 

Beslut om avslag av ansökan grundar sig på det faktum att den sökande, Marina Lindfors, inte 

är bosatt på Åland samt att syftet med stipendiet är att bekosta resa och uppehälle till och på 

Åland.  

 

Kontaktperson och beredande tjänsteman samt föredragande i Ålands kulturdelegation är 

kulturplanerare Yvonne Törneroos, tel. 018-25512, e-post. yvonne.torneroos@regeringen.ax 

 

Bifogar till utlåtandet  

• Marina Lindfors ansökan om resestipendium   

• Riktlinjer för resestipendier  

• Instruktion för Ålands kulturdelegation 

• Övriga handlingar i ärendet  


