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75 med anledning av Knut Mattssons rJ.fl.
:c.:w tion till landstinget angående hecs täl-,.
lan till landskapsstyrelsen att i brå dskan-,.
de ordning tillsätta en expertg:r:upp för
att allsidigt utreda möjlighetern a att i_n -rätta ett musikinstitut på Ål a~d - dess
organisation, cöjlig inpassnin g i v årt
skolsystem, finansierin g m.m.
Landstinget har inbegiirt kulturutskottets utlåtande över ovan nämnda mo tion . Med. anledning h ä rav h a r utskottet h ört fo lksk oll i:i:r·gr e In g·vard Liewendahl, som verkar s å som ledare för Mari eharJn s un gdomso r i;:es . ter och som är medlem av styrelsen för Ålands rnusikf örbund.
Utskottet har härvid konstaterat att man f öretagit studie r eso:::till bl. a. Alunda och Åkersberg i Sverige sar.:it till So1f i:1usikr:;koJ.a ~.
Österbotten. Situationen beträffande nöjligheterna t:u .::;_ o:cg 21!.is e:r.·2d
musikundervisning utanför grundskolan anses nu ohå lJ_ba.7-' De p ::;i ,,.,3,-•;..o

personer som ger musikundervisning ä r kraftigt överbel.a(Jtad e o c'1 cl.ess ·-·
utom är privatundervisningen förhållandevis kosts a.D för e1e·;rer~'1fL Sc::.J.1°.
hällsunderstödd musikundervisning ges nu blott gcn o::.1 Na:::i eJ::. Gic...111 .: J i.mg-domsorkester, som ej har möjligheter att ta emot a ll c., r:~ e -u.:1g a.012w.r coo
önskar ansluta sig till orkestern.
Utsl{ottet har sålunda konstaterat att

r.uu~silcunderv-j_sni:.! g en

ä~

en

angelägenhet för hela landskapet och att ett IJarkant b ehov ~:.'ö :c eJ.i g .'S P J::
av ett institut som kan ge · såvä l elemen tär und e rvi enj ng son u r:de r vJ. E>
ning på ett högre plan .
Med hänvisning till det anförda f år utskott et vö:rdsai:n-t. föres J å
a tt Landstinget ville he o st~l la hos
lan dskapss tyrels en OiJ a tt df'nna :L b:::-å d.sJr.<1!1-·
de ordning tillsätter en exper t grupp fö:r
att al lsidigt utreda 1JöjJ'igheter11a att in-

Mariehamn, den 20 noveQ;:t::7:~t
Gö , an ~lund
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Johan Dahlman
sekreterare.
Närvarande i utskottet: ordf öranden Fage:rlmd 9 vi»:J 2ordföran den Arvidsson 1 sant ledar.1gternc;:i. Karl ss on, '. Nordlun d · 0 0 h S1x:idb erg.

