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KUL TUR UTSKOTTETS BETÄNKAN

DE nr 4/ 1990-91 med anledning av ltl 

Barbro Sundbacks hemställningsmotion 

till landskapsstyrelsen om stiftande av 

en landskapslag om musikinstitutets 

verksamhet. 

Landstinget har den 14 december J. 990 inbegärt kulturutskottets yttrande över 

nämnda motion. Utskottet, som i. ärendet hört rektorn för musikinstitutet i 

Mariehamn, Markus Boman och skolinspektören Jan-Erik Akerfelt får med anled

ning härav anföra följande. 

I motionen sägs att Musikinstitutet .i Mariehamn är inne i ett dynamiskt utveck

lingsskede. Motionären föreslår att en landskapslag om musikinstitutets verksamhet 

på Aland stiftas, eftersom det är av vikt att institutets lagstiftning anpassas till 

de särskilda förhållandena i landskapet. 

Verksamheten vid Musikinstitutet i l\fariehamn regleras idag genom ett landskaps

styrelsebeslut (Nr 445 Us, 17 november 1983) enligt vilket musikinsitutet för 

erhållande av landskapsbidrag bör bedriva verksamhet "på enahanda grunder som i 

riket, dock med särskild hänsyn tagen till landskapets särstälJning". I riket regleras 

musikinstitutens verksamhet i lagen om musikläroanstalter med statsandel {FFS 

402/87). 

Musikinstitutet är en samlingsbeteckning för de tre olika stadier på vilka musik

undervisning förmedlas. Musiklekskolan, som riktar sig till elever i åldrarna 5 till 7 

år, utan speciella förkunskaper och utan gallring, bedriver för första gången 

verksamhet under innevarande läsår. Sammanlagt har musiklekskolan 20 elever, 

men verksamheten kommer att utvidgas, i ett första skede med 2 nya grupper 

utöver de tre verksamma. 

Musikskolan riktar sig till elever i åldrarna 7-16 år. För närvarande har musikskolan 

99 elever. Inte heller för musikskolan finns några krav på förkunskaper för inträde. 

Däremot företas en musikalltetstest som ligger till grund för gallringen. Under de 

senaste åren har ca hälften av de sökande antagits till musikskolan. För genomgån

gen musikskola ges ett s.k. avgångsbetyg. 
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Det egentliga musikinstltutets verksamhet riktar sig till 16-20 åringar som 

genomgått musikskola eller på annat sätt uppfyller förkunskapskraven. Inom 

musikutbildningen på högre nivå finns tre stadier av vilka institutet motsvarar den 

vanliga skolans gymnasialstadium, musikkonservatoriet motsvarar institutnivän och 

musikhögskolan högskolenivån. I institutets verksamhet deltar 8 elever. 

Utskottet konstaterar att verksamheten vid musikinstitutet kraftigt utvecklats, 

och denna utveckling kommer att fortgå in på 2000-talet. Vid musikskola och -

institut studerar idag sammanlagt 107 elever, och inom musikinsitutet räknar man 

med ca 200 elever vid sekelskiftet. 

Enligt utskottets mening vore en egen lagstiftning för musikinstitutet till fördel 

med tanke på utvecklandet av musikundervisningen i landskapet. En landskapslag 

skulle ta hänsyn till de speciella förutsättningarna i landskapet och skulle därtill 

råda bot på de tolkningsproblem som förekommer med nuvarande reglering. 

Utskottet konstaterar dock att ärendet redan är anhängiggjort hos 1andskapsstyre1-

sen, efter som lagstiftning gällande musikinstitutets verksamhet finns upptagen på 

lagberedningens lagberedningsprograms s.k. B-lista, vilken antecknats landskaps

styrelsen till kännedom. Utskottet anser det positivt att man på detta sätt 

uppmärksammat behovet av lagstiftning på området men anser dock att ärendet 

med fördel kunde ges högre prioritet. 

Ordföranden Sundback har inte förenat sig med utskottsmajoritetens åsikt och har 

därför till betänkandet fogat reservation. Utskottet har utsett viceordföranden 

Sigvard Nordberg att presentera betänkandet. 

Med anledning härav får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 8 januari 1991 

att Landstinget mätte förkasta hem

ställningsmotion nr 21/ 1990-91 samt 

bringa detta betänkande landskapssty

relsen tiU kännedom. 

Barbro Sundback 
ordförande 

Susanne Eriksson 
sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sundback, viceordfö
randen Nordberg, ledamöterna Lindeman och Öberg. 



R E S E R V A T I 0 N 

Under ärendets behandling har det med all tydlighet framkommit 

att musikinstitutets verksamhet är stadd i stark utveckling på 

fasta Åland. Elevantalet ökar och nya verksamhetsformer skapas. 

Karaktäristiskt för utvecklingen är att de barn och ungdomar 

som bor nära Mariehamn drar den största nyttan av denna utveckling. 

Förutsättningarna för motsvarande verksamhet i gles- 6ch skär-

gårdskommunerna är givetvis andra. Kostnaderna för att erbjuda 

motsvarande service i gles- och skärgårdskommunerna är givetvis 

större. En egen åländsk lag för musikinstitutet kunde medverka 

till att förverkliga en utbyggnad av musikinstitutets verksamhet 

jämlikt för alla åländska barn och ungdomar oberoende av bosätt-

ningsort. 

Ett annat starkt motiv för en egen lagstiftning är det stora 

intresset för danskonst som blomstrat upp i spåren av landskaps-

konstnärens arbete. Det är fullt möjligt att sammanföra dansken-

sten under musikinstitutets tak och på så sätt skapa kulturpoli-

tiska villkor för en mångsidig utveckling av fritiden för barn 

och ungdomar i vårt landskap. Oviljan att lagstifta i dessa frågor 

är oroväckande med hänsyn till de grundläggande värdena för 0 var 

självstyrelse som utgår från en självständig utveckling 0 av var 

kultur och lokala sedvänjor. 

Mariehamn cl.en 10 januari 1991 

/Lk~'\ j."'cfrt,A__, 
· ~ro Sundback 


