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KUL TUR UTSKOTTETS BETÄNKAN

DE nr 8/ 1985-86 med anledning av 

landskapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag tiJJ Jandskaps

Jag angående ändring av Jandskapsla

gen om Jandskapsunderstöd till med

borgar- och arbetarinstitut. 

Landstinget har den 21 april 1986 inbegärt Jag- och ekonomiutskottets yttrande 

över nämnda framstäJlning. Utskottet, som i ärendet hört rektorn för Medborgar

institutet i Mariehamn Börje Lång och vicelantrådet Gunnevi Nordman får i 

anledning härav anföra följande. 

Den främsta uppgiften för medborgar- och arbetarinstitut som åtnjuter Jandskaps

understöd är att främja vuxenutbildningen i landskapet. I ämnet musik får dock 

instituten efter tiJJstånd meddela undervisning till personer under 16 år. Landskaps

styrelsen föreslår nu i sin framställning att denna möjlighet att undervisa personer 

under 16 år bör utvidgas också till andra ämnen än musik. En sådan undervisning 

skulle förutsätta tillstånd från landskapsstyrelsen som vid beviljandet av tillståndet 

avser följa samma principer som för närvarande vid beviljande av tillstånd för 

rn usikunderv isning. 

Kulturutskottet finner, liksom landskapsstyrelsen, det mycket angeläget att möjlig

heten till undervisning för personer under 16 år utvidgas till att omfatta också 

andra ämnen än musik. Landskapsstyrelsen har dock vid sin utformning av ändrin

gen valt uttrycket "visst ämne" något som, enligt vad utskottet fått erfara, för 

inst itutet medför otrygghet vad gäller tiJJämpningen av paragrafen. 

Utskottet önskar därför klargöra begreppet "visst ämne" som i första hand bör ta 

sikte på konst- och färdighetsämnen. Med konstämnen avses främst musik, bild

konst samt scen- och teaterkonst och med färdighe tsämnen gymnastik, handens 

färdigheter och andra praktiska färdigheter. Som exe mpel på sistnämnda färdighe 

ter kan nämnas olika typer av handarbete och hobbyverksamhet samt huslig 

ekonomi, trädgårdsskötsel, maskinskrivning och datateknik. Också andra ämnen än 

ovannämnda kan komma ifråga om det kan anses motiverat med tanke på våra 

speciella förhållanden. 

I samband med ärendets behandling har utskottet också uppmärksammat att 



- 2 -

bestämmelserna i landskapsförordningen om landskapsunderstöd till medborgar- och 

arbetarinstitut gällande rektors medlemskap i direktionen står i strid med 48 § i 

den åländska kommunallagen samt att bestämmelserna gällande instituts reglemen

te Inte ,'ir förenliga med kommuna1Iagens intentioner. Utskottet anser med anled

ning härav att en översyn av landskapslagen och landskapsförordningen om land

skapsunderstöd till medborgar- och arbetarinstitut vore av nöden. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Landstinget måtta anta lagförsla

get oförändrat. 

Mariehamn den 2l/. september 1986. 

På kulturutskottets vägnar: 

Barbro Sundback 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sundback, viceordfö

randen Gustafsson samt ledamöterna FagerhoJm, Lindholm och Sundberg. 


