Bilaga 1 av den 17.9.2020

Yttrande beträffande Ålands jakt- och
fiskemuseums skrivelse om fortsatt verksamhet
Skrivelsens innehåll
Stiftelsen för Ålands jakt- och fiskemuseum har presenterat en vision samt förslag till hur man vill arbeta för
att säkra verksamheten i Ålands jakt- och fiskemuseum framöver. Museet har under flera år brottats med
svag ekonomi, liten personal samt ett sjunkande besöksantal. Till det kommer en fastighet som kräver ett allt
större underhåll, byggnaden är 25 år, och till vilken en stor del av museets verksamhetsstöd riktas.
Stiftelsen vill med skrivelsen
•

Säkra en långsiktig ekonomisk säkerhet för att driva museiverksamheten

•

Få möjlighet att koncentrera sig till att driva museiverksamhet

•

Få officiellt ansvar att förvalta kulturarv som berör jakt- och fiskkultur på Åland

Stiftelsen föreslår att ansvaret för fastigheten som idag ägs av stiftelsen, överlåts till landskapet alternativt att
ett separat årligt bidrag säkrar underhåll och drift så att övrigt verksamhetsstöd kan gå till museiverksamhet.
Stiftelsen vill utöka personalstyrkan samt förnya basutställningen.
Stiftelsen menar slutligen att avsaknaden av tydliga riktlinjer för museiverksamhet driven i privat- eller
organisationsregi skapar en osäkerhet då ansvarområden inte preciserats.
Det kan konstateras att skrivelsen saknar en ekonomisk beräkning för verksamhetsplanens förverkligande.

Yttrande
Ålands kulturdelegation har tidigare lyft fram betydelsen av Ålands jakt- och fiskemuseums verksamhet som
berättar och förmedlar kunskap om ett för Åland grundläggande kulturarv, jakt och fiske.
Museets förmedlingsverksamhet har blivit än mer viktig då jakt- och fiskenäringens förutsättningar förändras.
Kulturdelegationen konstaterar att Ålands jakt- och fiskemuseum kunde utgöra ett kompletterande ”tredje
ben”, utöver landskapsdrivna Ålands kulturhistoriska/Ålands konstmuseum och Stiftelsen Ålands
Sjöfartsmuseum som garanteras landskapsfinansiering med uppgift att främja museiverksamheten på
området.
Förslaget som stiftelsen för Ålands jakt- och fiskemuseum lägger fram, att utgöra ett kunskapscentrum om
åländsk fauna, jakt och fiske är bra, tillika som förslaget till verksamhetsplan som i detalj anger behov och
arbete som krävs för att nå målet med en förnyad basutställning med sikte på att vara klar till museets 30årsjubileum 2025. Museets vision är 20 000 besökare per år.
För att museiverksamheten ska ges möjlighet att utvecklas är det avgörande att kostnaderna för fastighetens
drift och underhåll finansieras separat och sköts av yrkeskunnig personal. Stiftelsens förslag att överföra
ansvaret för fastigheten till landskapet bedöms inte innebära någon ekonomisk skillnad för landskapet och

förordas därför inte. Förslagsvis kan landskapsregeringen anslå särskilda medel för en påbörjad upprustning.
Till grund för stödstorleken tar stiftelsen fram ett kostnadsförslag som inkluderar kostnader för takläggning
samt förslag till övriga investeringar i enlighet med en av stiftelsen framtagen renoveringsplan.
För museiverksamheten kan landskapet avtala om stöd under en tre-årig period. Stiftelsen får i uppdrag att
under perioden aktivt arbeta för att höja sin självkostnadsdel genom externa stöd (kommunala bidrag och
fonder) samt ökade försäljnings- och biljettintäkter. En uppdatering av stiftelsens stadgar är relevant tillika
som en översyn och ett förenklande av stiftelsens organisationsmodell.
Med hänvisning till ovan framkomna förslår kulturdelegationen inför landskapsregeringen att anslaget under
budgetmoment 51600 höjs och att delar av det öronmärks för Ålands jakt- och fiskemuseums drift och
underhåll, beaktande en renoveringsplan och budget framtagen av stiftelsen för Ålands jakt- och
fiskemuseum.
För verksamheten beviljar kulturdelegationen PAF-stöd enligt ett tre-årigt avtal mellan landskapet och
stiftelsen i vilket Ålands jakt- och fiskemuseum erhåller ett specialuppdrag att främja museiverksamheten
inom området fauna, jakt och fiske.
Ålands kulturdelegation efterlyser samtidigt närmare museipolitiska riktlinjer för att tydliggöra fördelningen
av stöd till museer i föreningsregi.

