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I motionen föreslås att landskapsstyrelsen nästa gång tjänsten som landskapskonstnär 
lediganslås anställer en landskapskonstnär med rockmusik som specialområde. 

Utskottets förs"lag 
Utskottet föreslår att motionen skall förkastas men enligt utskottets åsikt bör lands
kapsstyrelsen vid tillsättande av landskapskonstnärstjänsten prioritera de friare musik
formerna. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 
Rockmusik hör enligt utskottets åsikt till de s.k. fria musikformerna där improvisation och 
variation är viktiga inslag. 

Utskottet konstaterar att det på Åland finns ett tjugotal aktiva rockband med vardera 4-5 
medlemmar. Intresset för rockmusik är med andra ord stort, speciellt bland yngre pojkar, 
trots att verksamheten har flera begränsningar. För att bilda ett rockband bör man ha 
tillgång till en lämplig, helst ljudisolerad lokal och därtill behövs relativt dyra musikinstru
ment och ljudanläggningar. Vidare skulle medlemmarna i rockbanden ha stor nytta av 
undervisning som är speciellt inriktad på rockmusik och av sakkunnig ledning. Utskottet 
konstaterar att den musikundervisning som bedrivs i skolorna och i musikinstitutet är mera 
allmänt inriktad. 

Motionärernas intentioner att utveckla också de friare musikformerna är enligt utskottets 
åsikt lovvärda. Utskottets anser att landskapsstyrelsen bör prioritera såväl rockmusik som 
övriga fria musikformer som jazz och blues. Utskottet önskar slutligen fästa landskapssty
relsens uppmärksamhet på att speciella åtgärder kan krävas för att ta tillvara intresset hos 
ungdomar och särskilt hos det kön som är underrepresenterat inom respektive kulturom
råde. 



ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtinget har den 24 mars 1993 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen. 

Utskottet har i ärendet hört fältarbetaren Stefan B Haga. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Erland, viceordföranden Björling samt 
ledamöterna Flodin, Liljehage och Lund. 

UTSKOITETS FÖRSLAG 

· Med hänvisning till det anförda färeslår utskottet 

Mariehamn den 29 mars 1993 

Ordförande Olof Erland 

Sekreterare Susanne Eriks.son 

att Lagtinget förkastar hemställ
ningsmotion nr 135/1992-93 och 
meddelar land~kapsstyrelsen till 

J.qinnedom vad utskottet anfört i 
betänkandets motivering. 


