
KUL TURUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 13/1981-8 2 med 

anledning av vtm K.-G,Fagerholms hemställ

ningsmotion till landskapsstyrelsen om åt

gärder beträffande huvudmannaskapct för J\lands 

musikinstitut. 

har inbegärt kulturutskottets yttrande över ovan nämnda motion. 

Utskottet, som i ärendet hört utbildningschefen Börje Karlsson 1 stadsdirek

tören Lars Lönnqvist 7 bonden Alfred Sjöblom och dipLekon. Edgar Abrahamsson 

Kommunala samarbetsn:3J1mden saxnt dir .mus, Stu1e Linclholm, som handhar 

rcktorsuppgiften vid Alancls musikinstitut, får härmed vördsamt anföra följa11de, 

om huvu.chnannaskapet för Aiands musikinstitut hnr <l.iskutcrats ända 

sedan institutets start år 1978. Olika provisoriska lösningar har tillämpats 

men något slutligt avgörande har tills vidare inte kunnat nås. Frågan har 

utretts i srum1ianhang? senast på åtgärd av Kommut1ala samarbetsnfönnden, 

Ett lut i fråga om huvudmanx1askapet är väsentligt att ernå, 

institutets administration och ekonomi som med hänsyn till 

ett ordnat huvudma,7111askap kan veTksamheten inte stab i -

1 något som är nödvändigt med tanke på undervisningens kontinuitet 

som 

har tmder sin hittillsvarande verksamhet utgivit 

över stud och olika vitsord men värdet därav måste betraktas 

så läi1ge institutets status framstår som ok]ar. 

hitt bedrivit har allmänt betecknats som 

erhållit individuell undervisning i olika instrument 

1 solosång. flera av har haft möjlighet att efter gc-

rvisning fortsätta sin musikutbildrung inom högre 

ildningsaJ1stal ter o En betydande musikundervisning äger även rum inom med.

ram. Bestämmelserna rörar1de institutets arbete medger dock 

inte iml 1 undcrvisni . /\tt underordna musik.institutets verksamhet 

tutct 8x därför inte en ig lösning. 

I närvarande lagstiftning om mus itutetens och 

~Iitro2nsta1ternas verksamhet och om understöd till dem. I riket gäller en 

lag orn statsw1derstöd åt musikläroanstalter (FFS 147 /68 i senast ändrad 

10 /75). Landskapsstyiclsen haT bland annat med hänvisning till gällande 

riks1agstiftning för sin del betonat betydelsen av att huvudman för musjk

institutet skulle sökas bland landskapets kommuner. Som alternativa huvud

mär1 kunde fören tänkas något kommunal förbund eller en stiftelse" Vad gäller 



den praktiska administrationen har landskapsstyrelsen inte haft något att 

invända mot att Al ands yrkesskola hm1dhar denna uppgift. Landskapsstyrelsen 

har vidare förklarat sig beredd att ekonomiskt stöda rnusikin~tutcts verk

smnhet enligt de regler som i riket gäller för statsunderstöd åt musikläro

anstaltcr. 

Utskottet har erfarit att stadsfullrnäkt igc i J\1arieharnn så sent som den 28 

september detta år fattat beslut om att staden sk1Jlle överta huvudm8nnaska

pct för Alands musikinsti tuL Beslutet, som baserar sig på en inom stadens 

organ gjord utredning, förutsätter att maximalt landskapsbidrag (60 %) skul

le beviljas för institutets verksamhet. Overtagandet från stadens sida av 

huvudmannaskapet skulle inte innebära några förändrir1gar i fråga om möjlig~ 

heterna för elever från andra komrnw1er än staden att delta i institmtets 

undervisning, Avsikten med stadsfu1lrnäktigcs beslut är vidare att kostnads

förclelningen skulle ske på samma sätt som tillämpas för medborgarinstitutet. 

Lan<lskapsbl<lrag skulle utgå till staclcn för bruttokostnaderna, varefter åter

stående kostnader proportionsvis skulle fördelas mellan de kommuner som har 

elever i institutet. 

Utskottet konstaterar att frågan om musikinstitutets huvudmannaskap genom det 

initi;ltiv staJen tagit nu förefaller kunna orJnas på ett ändamålsenligt sätL 

Det torde därför i varje fall inte för närvarande finnas orsak att yrka på 

att huv-udmannaskapet skulle överföras på landskapsstyrelsen. Däremot bör en-

1 i gt utskottets uppfattning landskapsstyrclsen v l dta siklana [1tgärdcr som i 

övrigt tryggar institutets fortsatta verksamhet, bl.a. genom att i nästa års 

landskapsbudget uppta tillräckliga medel som landskapsunderstöd för verksam

heten, 

Med hi~nvisning till det ovanstående får utskottet vördsamt föreslå 

llf~1richanm elen 29 septcmhcr 1~)82. 

att Landstinget med förkastande av hernställ

ningsmotionen bringar betänkandets motivering 

till landskapsstyrelsens käm1edom. 

På kulturutskottets vägnar: 

Erik Sundberg 

ordförande Lars Ingmar Johru-:i.sson 

sckrctcrnre. 

Ntirvarande i utskottet: ordföranden Sundberg 1 vice onlföranJen Olof M.Jansson 

samt ledamöterna L -G. Fagerholm och Sagulin. 


