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Ärende/Dnr/Exp.

Beslut

Nr 61
Protokolljustering
Dagens mötesprotokoll justeras omedelbart.
Nr 62
Möte med representanter för Ålands Jakt- och
fiskemuseum.
KUD 2020/66
Kulturdelegationen antecknade sig informationen till kännedom.
Delegationen bedömer verksamheten vara av stort kulturvärde och vill
därför undersöka olika möjligheter att säkra Ålands jakt- och
fiskemuseums verksamhet.
Nr 63
Begäran om utlåtande angående lagförslag om ny
offentlighetslagstiftning.
KUD 2020/66
290 Kud
Ålands landskapsregering ger tillfälle att lämna synpunkter på bifogat
utkast till lagförslag om ny offentlighetslagstiftning. Utlåtandet ska
lämnas in till landskapsregeringen senast torsdagen den 18 juni 2020.
Lagförslaget har delgetts kulturdelegationen elektroniskt den 8 juni 2020.
Beslöts att avge nedan stående utlåtande.
Bakgrund
I lagförslaget föreslås att den åländska offentlighetslagstiftningen ska
revideras i sin helhet. Lagförslagets syfte är att stärka
offentlighetsprincipen och öka öppenheten inom landskaps- och
kommunalförvaltningen. Offentlighetslagstiftningen ska moderniseras så
att den är bättre anpassad till den tekniska utvecklingen. Samtidigt ska
reglerna om offentlighet och sekretess bli tydligare på det sätt som
framgår ur lagförslaget. Landskapslagen om allmänna handlingars
offentlighet ska ersättas med offentlighetslagen för Åland. I lagförslaget
ingår sammanlagt förslag till 52 landskapslagar.
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Utlåtande
Myndigheter som ska tillämpa offentlighetslagstiftningen samt tidpunkt
för offentlighetens inträde
Ålands kulturdelegation är en landskapsregeringen underlydande
myndighet som är tillsatt för att stöda och utveckla åländskt kulturliv.
Till sin hjälp i arbetet kan kulturdelegationen knyta sakkunniga. För
närvarande finns en sakkunnignämnd inom konst, musik, litteratur samt
film- och media. Huruvida dessa nämnder bedöms vara skyldiga att
tillämpa offentlighetslagstiftningen eller om de faller utanför
regelsystemet genom att de i första hand utgör en del av beredningen av
ärenden bör tydliggöras. Konstnämnden och film- och medie nämnden
har ett bredare uppdrag. Sakkunnignämnderna inom litteratur och musik
har förutom att avge utlåtande till kulturdelegationen i bidragsärenden
också till uppgift att nominera pristagare till Nordiska rådet i fråga om
barn- och ungdomslitteratur, litteratur samt musik. Hur dessa ärenden ska
registreras men ändå skyddas av sekretess (i enlighet med instruktioner
från Nordiska rådet) även efter att ett beslut är taget, behöver klargöras.
Förfarandet vid utlämnandet av myndighetshandlingar
Ålands kulturdelegation är en liten myndighet och har inget eget
sekretariat utan arbetsuppgifter sköts av landskapsregeringens personal
varför det är viktigt att eventuellt merarbete orsakade av lagförslaget
också beaktas genom att personella resurser ställs till förfogande, särskilt
med tanke på att den tid som är angiven för utlämnande av
myndighetshandlingar är föreskriven till 15 dagar med förlängning med
maximalt 15 dagar.
Tvåstegsbehandlingen om en myndighet vägrar att ge myndighetshandlingar bör kunna göras enklare genom att myndigheten redan i första
skedet fattar beslut om samt informerar om överklagbart beslut.
Kulturdelegationen har ett digitalt register och har ett långt utvecklat
elektroniskt arbetssätt, dock inte fullt utvecklat. För närvarande sker
expediering av beslut och protokoll fortfarande i pappersformat trots att
det är möjligt att underteckna handlingar elektroniskt samt att delge
parter elektroniskt. Som omnämns i utkastet till lagförslag om ny
offentlighetslagstiftning är det av stor vikt att frågan om arkivering av
elektroniska handlingar får en lösning.
Nr 64
Ansökan om investeringsbidrag; Nybonds i Krogstad.
KUD 2020/179
291 Kud
Beslöts att Museiföreningen Nybonds i Krogstad beviljas 50 % av
godtagbara kostnader, dock maximalt 2 500 euro för renovering av två
fönster i museigården Nybonds. Beloppet kan utbetalas mot redovisning
av de slutliga kostnaderna. Föreningen uppmanas att för fortsatt
renoveringsarbete beakta kulturdelegationens fastställda
ansökningsperioder.
Nr 65
Riktlinjer för skrivartävling.
KUD 2020/283
Ålands kulturdelegation beslutade om riktlinjer för skrivartävlingen
Åland 100, efter förslag från litteraturnämnden. Beslöts att den jury som
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tillsätts får i uppdrag att finjustera riktlinjerna att godkännas av
delegationen. För ändamålet äskar delegationen om ca 30 000 euro som
ska täcka pris, kickoffseminarium och juryns ersättning.
Nr 66
Övriga ärenden.
KUD 2020/66
Diskussion om kvarvarande stödpengar med anledning av coronakrisen.
Nr 67
Nästa möte
Nästa möte hålls efter kallelse.
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