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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 12 
NMR, medlemmar i styrelserna för de nordiska  
husen och instituten 2016-2017, nominering 
ÅLR 2015/11144 
303 U1 

Ärende 
Nordens hus på Färöarna (FO), Nordens hus i Reykjavik (NOREY), 
Nordens institut på Grönland (NAPA) och Nordens institut på Åland 
(NIPÅ) har som övergripande mål att främja det nordiska samarabetet 
och styrka den nordiska tillhörigheten. Institutionerna ska stöda det 
lokala kulturlivet och verka som kreativa mötesplatser på det 
allmänkulturella området på öarna.  
 
Institutionerna utgör en del av Nordiska ministerrådets organisation 
och samarbetsorgan. Vid institutionernas aktiviteter och verksamhet 
ska sambandet mellan Nordiska ministerrådet och institutionerna 
göras tydligt i syfte att stärka den nordiska profilen. Institutionerna 
upprätthåller kontinuerlig samverkan med Nordiska ministerrådets 
sekretariat i Köpenhamn. Fr.o.m. 2016 bär institutionernas direktörer 
det formella ekonomiska, juridiska och administrativa ansvaret för 
institutionerna. Direktörerna rapporterar direkt till ministerrådets 
generalsekreterare.  
 
Institutionernas styrelser består av fem ordinarie ledamöter, varav en 
företräder domicillandet. De övriga fyra tillsätts efter en 
rotationsordning mellan länderna. Färöarna, Grönland och Åland är 
likställda med länderna men kan ha högst totalt två ledamöter i 
styrelserna under samma mandatperiod. Under perioden 2016-2017 
har Åland inte representation i styrelsen för Nordens institut på 
Grönland. 
 
Styrelserna är rådgivande organ. Styrelsernas kompetensprofil ska 
omfatta sakkunskap på och kännedom om områdena kultur och 
kultursamarbete, verksamhetsstyrning och strategisk planering.   
 
Styrelserna tillsätts av Nordiska ministerrådet (MR-K) på förslag av 
ländernas och de självstyrda områdenas berörda myndigheter. Vid 
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tillsättande av styrelserna ska jämställdhet mellan könen eftersträvas. 
Styrelserna sammanträder huvudsakligen två gånger om året. 
Ministerrådet står för möteskostnaderna. 
 
Beslut 
Nordiska ministerrådet meddelas att då det gäller de nordiska husen 
och instituten 2016-2017 har Ålands landskapsregering beslutat  
 

• att Ansti Dahlén och Jan-Ole Lönnblad nomineras till 
presumtiva medlemmar i styrelsen för Nordens hus på 
Färöarna (FO)  

 
• att Göran Jansson och Yvonne Törneroos nomineras till 

presumtiva medlemmar i styrelsen för Nordens hus i 
Reykjavik (NOREY) och  

 
• att Mikael Lagström och Katarina Gäddnäs nomineras till 

presumtiva medlemmar i styrelsen för Nordens institut på 
Åland (NIPÅ).  

 
Motivering 
Inom ramen för sin tjänstgöring och/eller olika uppdrag inom Ålands 
landskapsregerings utbildnings- och kulturavdelning representerar 
föreslagna kandidater kompetenser inom områdena kultur och 
kultursamarbete, verksamhetsstyrning och strategisk planering. 

 
 
Nr 13  
NMR, medlemmar i styrelsen för  
Kulturkontakt Nord 2016-2017, nominering 
ÅLR 2015/11309 
304 U1 

Ärende 
Nordiska ministerrådets institution Kulturkontakt Nord (KKN) är 
kontaktpunkt för nordiskt kultursamarbete och ansvarar för 
informationen om detta samarbete i Norden och internationellt. I 
likhet med de nordiska husen och instituten är Kulturkontakt Nord en 
institution som följer Nordiska ministerrådets regelverk för dess 
organisationer och samarbetsorgan.  
 
Institutionen inledde sin verksamhet år 2012 då Nordens institut i 
Finland (Nifin) och det tidigare Kulturkontakt Nord sammanslogs. 
Institutionen har sitt huvudsakliga kontor på Sveaborg i Helsingfors. 
 
Kulturkontakt Nord fungerar som sekretariat för ministerrådets (MR-
K) två stödprogram för kultur, nämligen det nordiska kultur- och 
konstprogrammet (NKKP) och det nordiskt-baltiska 
mobilitetsprogrammet för kultur (NBMK).  
 
Institutionen utger publikationer om de nordiska länderna, språk och 
kultur samt ordlistor språken emellan. Organisationen upprätthåller 
även ett nordiskt specialbibliotek beläget i centrala Helsingfors. Till 
utbudet hör dagstidningar, tidskrifter, böcker, musik och film med 
nordisk anknytning.  
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Beslut 
Nordiska ministerrådet meddelas att då det gäller styrelsen för 
Kulturkontakt Nord 2016-2017 har Ålands landskapsregering beslutat 
att Kim Hansson nomineras till presumtiv medlem. 
 
Motivering 
Inom ramen för sina olika uppdrag inom Ålands landskapsregerings 
utbildnings- och kulturavdelning representerar föreslagna kandidater 
kompetenser inom områdena kultur och kultursamarbete, 
verksamhetsstyrning och strategisk planering. 
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