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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning till Ålands 

landsting med förslag till landskapslag 

om kommunalt ungdomsarbete. 
Genom en lag av den 21 januari 1972 om kommunala ungdomsnämnder 

och om statsunderstöd för det kommunala ungdomsarbetet (FFS 117/72) 
samt genom förordningen om ungdomsnämnder av den 19 maj 1972 (FFS 

4-18/72) har man i riket skapat fasta grunder för att leda och stöda 
ungdomsarbetet. 

I regeringens proposition till ifrågavarande lag framhå ller man · 

bl.a. att faktorer i dagens moderna samhälle såsom den höjda lev-

nadsstandarden, den ökade fritiden , ungdomens aktivering och det ~ 

större internatione.lla ur::igänget är omständigheter, som fi5ruts ä tter 

ett särskilt behov av att utveckla ungdomsarhetet och förbättra 

de allmänna förutsättningarna för ungdomens verksamhet. Man framhåller 

vidare 1 att ungqomens inriktande på studieverksamhet, förvärvslivet, 

hobbyverksamhet av olika slag och på internationell samverkan, för
utsätter åtgärder från såvä l statens som kommunernas sida, å tgärder 9 

som möjliggör ungdomens spontana självverksamhet. 

Nämnda motiveringar äger också sin giltighet i landskapet och då 

det hä r ä r frå ga om ett rättsområde, dä r landskapet tillkommer lag

stiftningsbehörighet, borde motsvarande lagstiftning här verkställas. 

Ungdomsarbetet i landskapet handhas nu främst av de frivilliga 
ungdomsorganisationerna, d.v.s. de lokala ungdomsföreningarna i kommu

nerna, vilka tillsammans bildar Ålands Ungdomsförbund. Inom den poli
tiska verksamheten finne Åländsk Socialdemokratisk Ungdom och Borger

lig Ungdom, vilka politiska föreningar omfattar hela landskapet men 

bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Mariehamn. Organisationerna 

inom idrottsverksamheten omnämnes icke här, enär nu ifrå gavarande 
lagstiftning icke är avsedd att omfatta idrottsverksamheten och stöd 
fö r denna utan kommer därom att ges en skild motsvarande lagstiftning. 

Enligt lagför slaget skall en ungdomsnämnd, bestående av minst 
tre medlemmar, tillsä ttas i varje kommun. Landskapsstyrelsen ges dock 

r ä tt a tt på framstä llning från kommuns fullmäktige befria kommunen 
från skyldigheten att tillsätta en särskild ungdomsnämnd. Kommunerna 

bör också inrätta tj änster för ungdomsarbetet. Dessa tjänster kan 
även handhas som bi tjänst. 

I landskapets budget för innevarande å r är upptaget ett anslag på 
35.000 mark för ungdomsfostrande verksamhet. Av detta är 28 . 000 mark 

avsett för Ålands Ungdomsförbund och 7.000 mark att disponeras av 

landskapsstyrelsen fö r verksamhet 9 som icke ingår i Ålands Ungdoms
förbund . Den omständigheten , att landskapsstöd nu skall ges direkt till 
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kommunerna, är icke avsedd att innebära en minskning av det anslag 
s om hitintills givits hela landskapet omfattande ungdomsorganisatio
ner . 

Enligt framställningen skall för stödande av ungdomsarbetet upp
tas ett årligt anslag för de kommunala ungdomsnämndernas verksamhet . 
Landskapsstyrelsen beviljar understöd till kommunerna med beaktande 
av deras ekonomiska bärkraft. Såsom utgifter 9 för vilka bidrag kan 
beviljas nämnes de utgiftsposter som kommer att vara de allmänna och 
typiska för ungdomsnämndernaE verksamhet och nödvändiga för ungdom~~ 
verksamhetens utveckling. Såsom så dana har ansetts löner för tj ~nste

innehavare, hyror för lokaler 9 som kommunen stä ller till förfogande 
för ungdomsarbetet samt understöd till lokala ungdomsföreningar . 
Dessutom kan kommun inom ramen för ett i landskapsbudgeten upptaget 
anslag beviljas bidrag för utgifter 9 som icke är att hänföra till 
de egentliga verksamhe~sutgifterna så som t.ex. kostnader för anskaffan
de av lokaler avsedda för ungdomsverksamhet . Ansökan om landskapsbi
drag för kostnaderna för ungdomsnämnds verksamhet skall sökas hos 
landskapsstyrelsen senast den 31 maj näst efter räkenskapsåret. 

I rikets förordning ingår bl.a. bestämmelser om ungdomsnämndernas 
uppgifter. Dessa och övriga erforderliga stadganden i förordningen 
har här inarbetats i lagförslaget. 

Lagen föreslås i fråga om bidrag och l ån vara · retroaktivt tillämp
lig från den 1 juli 1972 eller från samma datum som rikets motsvaran

de lag. 
Med hänvisning till det anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

förelägga Landstinget till antagande 
L a n d s k a p s 1 a g 

om kommunalt ungdomsarbete. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 
1 §. 

Med ungdomsverksamhet avses i denna lag ungdomens fria medborger

liga verksamhet. 
Med ungdomsarbete avses det arbete, som skapar föruts ä ttning för 

och stöder ungdomsverksamheten. 
2 §. 

I kommun skall finnas en ungdomsnämnd, vars uppgift är att på sä tt 
nedan stadgas sörja för att ungdomsverksamheten stödes och utvecklas. 

På framställning av kommuns fullmäktige kan landskapsstyr elsen, 
om särskilda skäl därför anförts 1 befria kommunen för viss tid eller 
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tillsvidare från att tillsätta ungdomsnämnd. Erhåller kommunen s å dan 

Jefrielse 9 åligger det kommunens fullmäktige att förordna kommunens 

3tyrelse eller någon kommunal nämnd att handha de uppgifter som an
[Ommer på ungdomsnämnden. 

3 §. 
Ungdomsnämnd består av minst tre medlemmar samt motsvarande antal 

iersonliga ersättare. Medlem i ungdomsnämnd bör vara person 9 som 

.eltar i ungdomsverksamhet och har kännedom . om ungdomspolitik. 
Kommunens fullmäktige utser medlemmarna i nämnden för en tid 9 som 

1otsvarar fullmäktiges manda tperiod 9 samt förordnar en av medlemmar

a till ordförande och en till viceordförande. 

4 §. 
I sitt arbete för stödandcioch utvecklandet av ungdomsverksamheten 

kall ungdomsnämnd 

1) upprä tthålla förbindelse med ungdomsföreningar 9 läroanstalter 
ch hemmen samt med myndigheter 9 som är verksamma inom området för 

ppfostran och annan ungdomspolitik; 
2) följa med ungdomens intressen och fri tidssysselsättningar samt 

lanera å tgärder för utvecklandet av den lokala ungdomsverksamheten ; 

3 ) stöda ungdomsföreningarnas arbete samt vid behov anordna studie
;h hobbyverksamhet samt annan fritidssysselsättning för ungdom; 

4) uppgöra förslag till beaktande av synpunkter på ungdomen och 

1gdomsverksamheten vid planeringen av kommunens verksamhet , ekonomi 

~h markdisposition; 
5) framlägga förslag till uppförande och reservering av för ung

imsverksamheten nödiga utrymmen och områden ; 
6) besluta om fördelningen av de anslag som kommunen har reser

;rat för stödande av de lokala ungdomsföreningarnas verksar.o het ; 

7) föra förteckning över de ungdomsföreningar som är verksamma 

Lom kommunens område; samt 
8) utföra övriga uppgifter, som hör till dess verksamhetsområde. 

5 §. 
Kommun skall för ungdomsarbete i sin tjänst anställa en eller fle

tjänsteinnehavare , vilka bör äga fö r uppgift en er forderlig kom

tens. 
I 1 mom. avsedd tjänst kan i landskommun innehas som bisyssla 

ler vara gemensam för fle ra kommuner . 
Landskapsstyrelsen kan på framställning av kommuns fullmäktige, om 

rskilda skäl därför anförts 9 befria kommunen från att inrä tta i 

mom. avsedd tjänst . 
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6 §. 

569 

I landskapets ärsstat skall upptas ett anslag för stödande av 
det kommunala ungdomsarbetet. Ur detta anslag beviljas kommun årligen 

bidrag för följande av ungdomsnämndens verksamhet under föregående 

år föranledda kostnader 

1) avlönande av ungdomsnämnden underlydande tjänsteinnehavare, 
som utför administrativa och organisatoriska uppgifter samt för där-

. . 
av föranledda lagstadgade socialskyddsavgifter; 

2) hyresvärdena av för ungdomsverksamhet erforderliga utrymmen 9 
uträknade enligt av landskapsstyrelsen fastställda grunder 9 samt 

för hyres- eller arrendeutgifter för utrymmen och områden, som kom

munen hyrt eller arrenderat för samma ändamål; 
3) godtagbara årliga understöd9som bevilja~ ideella, politiska 

och andra lokala ungdomsföreningar; samt 

4) ungdomsnämndens resekostnader. 
I . 1 mom, nämnt bidrag beviljas av landskapsstyrelsen med beaktande 

av kommunt'>ll. bärkra.ftskiass på följande sätt: 
Bärkr aftsklass Bidragsprocent 

-1 .... 0. 0 0 0 0. 0 0 •••••• 0 • 0 0 • • 0 0 • 0 0 0 0 0 65 % 
2 oo~o•o••ooooo•o ooeoooci•ooooooooo • 

3 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

4- ooooooooooooooooooooooooooeoooCIOG 

5 000•0000000000000 000 0 .. 00000000000 

6 oooo o oo•oooo ooo ooQooooo o o o ooo oooo 

7 eoooooooo o o ooo o oc;100 0 0000 00 000 • 0•0 

8 ooooooot>ooo o oo ooo o oooooo o go o ooooo 

9 oouocroooeooo o o ooo ooo oo oo aooooooo • 

10 oooooooooocioe oooooo oooooo o o oooooo 

7 §. 

60 % 
55 % 
50 % 
45 % 
40 % 
35 % 
30 % 
25 % 
20 % 

Kommun må ytterligare inom ramen fö r ett i landskapets års s tat 
upptaget anslag beviljas bidrag och l ån för anskaffande och utvidgan

de av samt utförande av grundförbättringar på utrymmen9 som är erfoI·

derliga för ungdomsverksamheten. 
8 §. 

Landskapsstyrelsen utfärdar närmare be~tämmelser om vi llkoren för 

att årliga. bidrag
1 

som har beviljats ideella 9 politiska och andra 
lokala ungdomsföreningar av kommunala rnedel 9 skall godkännas sorn ·ut

gifter9 vilka berättigar till land~kapsbidrag . 
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9 §0 

57& 

Landskapsl:>:L.9.r?g för kostnaele:r:ric:f !är 1Jpg~ om sni:iumds v.e~·ki:i~=uIJ:ti~t skaJ.l 
söka~ hos l andskaps styrelsen senast den 31 maj näst efter räkenskaps
året . Till ansökan skall fogas av landskapsstyrelsen föreskriven 

ljltredning,, .-. . ... . 
10 §. 

Närmare bestämmelser angående verk ställigheten och tillämpningen 

av denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning . 
1 1 § • o.t

Denna lag trä der i kraft den 1 januari 1973 9 dock s å att i . Flf 

nämnda bidrag kan beviljas för verksamhet från och med den 1 juli 

19720 
Mariehamn 9 den 4 september 19720 

På landskapsstyrelsens vägnar ~ 

ilki/.o/4, ~ 
Lantråd Alarik H,~loTf' L_ 

LagberedningssekreterareJ!f';f/;ders son. 
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