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KULTURUTSKOTTETS betänkande n:o 3/ 1955 

med anledning av landstingsman Viktor Arvids-

son m:fl:s hemställningsmotion om uppdrag åt 

landskapsstyrelsen att utarbeta ett förslag 

till lag om landskapsunderstöd för att i de 

åländska kommunerna anordna enstaka kurser, 

som närmast skulle motsvara dem, som hållas 

vid arbetarinstituet i Mariehamn. 

Kulturutskottet har vid motionens behandling visserligen 

ansett att det kulturella arbetet bland ungdomen på den åländska lands-

bygden främst bör handhavas av de redan förefintliga ungdoms- och 

kulturella föreningarna och att ej heller den redan nu i viss grad 

märkbara konkurrensen om: -lrulturella bildningstillfällen olika för

eningar emellan ytterligare borde skärpas, men med beaktande av att 

detta initiativ dock skulle kunna föra med sig att ungdomen måhända 

skulle erhålla ett nytt uppslag för sitt kulturella arbete och då na

turligtvis alltid kulturutvecklingen befrämjande åtgårder bör under

stödas, har utskottet ansett motionen beaktansvärd. Ehuru tanken på 

ett dylikt utvidgat kulturarbete utan tvivel kan vara god, har dock 

utskottet ansett att genomförandet av dessa ifrågavarande kurser kan 

stöta på många praktiska svårigheter. För den skull har det icke före

fallit utskottet l ämpligt att omedelbart skrida till lagstiftning, u

tan borde först dessa kursers genomförbarhet undersökas,särskilt med 

tanke på lämpliga föredragshållare, dessas logi under föredragsresor

na m.m dylikt. Efter omröstning med 2 röster mot 1 har sålunda kul

turutskottet ansett det väckta initiativet vara värt en närmare un

dersölming, och .får kulturutskottet alltså vördsamt föreslå, 

att Ålands landsting ville gi-

va landskapsstyrelsen i uppdrag att ut

röna möjligheterna för att till den å

ländska landsbygden förlägga enstaka kur

ser, vilka närmast skulle motsvara dem, 
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som hållas vid arbetarinstitutet i 

Mariehamn. 

Mariehamn, den 10 mars 1955. 

På kultu~:~:tR~ 
Wilhelm Wilen. ~ 

OJJ?L 
an-Erik Lind 

Närvarande i utskottet : ordföranden 1«iilhelm VIilen samt ledamöter-

na Gunhild Berglund och Harry Johansson. 
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