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73 med anledning av landskaps styrelsens
framställning till Ålands landsting med
förslag till landskapslag om kommunalt

ungdomsarbete o
Med anledning av ovannämnda framställning

9

varöver Landstinget in-

begärt kulturutskottets betänkande 9 får utskottet 9 som i ärendet hört
lantrådet Alarik Häggblom samt inhämtat Ålands Ungdomsförbund r.f ;s
bifogade utlåtande vördsamt anföra följande:
Utskottet har behandlat framställningen och funnit lagstiftning
på området? där landskapet har lagstiftningsbehörighet i moti verado
Utskottet har även funnit det ändamålsenligt att i landskapslag inarbeta berörda bestärnmel ser,9 vilka i riket ingår dels i lag 9 dels i
f öro rdnin g.
Då i landskapet redan existerar ett etablerat och livaktigt ungdomsarbete 9 har utskottet uppfattat frarnställningen mera såsom en kodifierj_ng av g'illande praxis ä n en strävan att införa ett nytt grepp
på och förändring av verksamheteno Ur denna synpunkt har utskottet undersökt de lokala ungdomsföreningarnas verksamhet och medlemssammansä ttning. Utskottet har härvid funnit 9 att i landskapet verkar ungdomsf öreningar under annorlunda förhållanden än i riket. Deras medlemsantal är i allmänhet små medan mec.lemmarna ofta representerar synner ligen skilda ålderskategorier (se bi laga) o Xven . ur framställningens
synpunkt att ·n å alla ungdomar i kommunerna anser utskottet att ungdoms arbetet i landskapet kan komma att utföras under särskilda förh ål l anden o
På ovananförd grund anser utskottet det befogat att speciellt trycka
på att dessa synpunkter bellictas 9 då närmare direktiv enligt 8 och 10
§§ ges av landskapsstyrelsen 9 ty de motsvarande direktiv undervisningsministeriet gett 9 har utskottet funnit för snäva att vinna tillämpning
i lan dsk ape t. Kraven på fördelning i ålderskategorier för att erhålla
la.ndskapsbidrag kunde al.lvarligt komma att äventyra de nuvarande ungdomsföreningarnas situation.
I fråga om de enskilda stadgm1dena i förslaget har utskottet bed ömt
dem sålunda :
~

Det är före slaget att ungdomsnämnd skall bestå av minst tre
medlemmar 9 vilket utskottet finner skäligto Dock bör klarhet n ås dä ri
huruvida ungdomsledare i ungdornsf örening och ungdomssekreterare kan
vara medlem o Förhå llandet mellan dessa ungdomsarbe tare bord e enligt
utskottets mening överhuvud taget utredas antingen i föreliggande lagförslag eller senast i tillämpningsbestämmelserna. Utskottet har i
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denna fråga stannat för det senare alternativet.
4 § 2 P:_ Ungdomsnämnd skall även handha planeringssysslor. Ur
denna synpunkt har stadgandet i denna punkt 9 enligt utskottets mening9 fått en något dunkel formulerbg. Nämnd bör planera utvecklandet
av den lokala ungdomsverksamheten, medan åtgärderna blir en verkställighe tsfråga.

4 § 3 p._

Utskottet har särskilt behandlat denna punkt och funnit
att den före slagna utformningen kan stå i strid med lagern 1 §. Utskottet har även funnit det olyckligt ifall nämnds och ungdomsförenings
verksamhet kan kollidera inom samma verksamhetsfäl t. Ur den synpunkten bör stadgandet "anordna studie - och hobbyverksamhet 11 ändras till
nskapa förutsättning
för studie - och hobbyverksamhe ,t".

4 § 4 p. För vinnande av klarhet i formuleringen och behörigheten
föreslår utskottet ändring även i denna punkt sålunda 9 att ungdomsnämnd dels får utlåtanderätt 9 dels får framställningsrätt i frågor,
som hör till nämnds verksamhetsområde.
4 § 6 D. Undervisningsministeriet har i riket givit direktiv för
krav på de ungdomsföreningars me dlemrnar som kan erhålla kommunalt bi drag. Utskottet har för landskapets del funnit dessa direktiv för
snäva 9 v ar för utskottet även i detta hänseende önskar inskärpa betydelsen av för våra förhålla n den anpassade direktiv.
5 § 1 mom. På den grund att utbildningen för ungdomsarbetare ännu
ej utbyggts åtminstone ej på svenska språket 9 har utskottet funnit det
motiverat att ge ·.kommunerna flexibel rätt till prövning ifråga om
komp eten sen så 9 att utbildning el ler erfarenhet sk al 1 vara tillfylles t.
5 § 2 mom. Emedan landskommun avses l<:unna ha tjänsteinnehavare för
ungd omsarbete antingen såsom bisyssla eller gemensamt för flere kommuner och då detta stadgan de enbart ä r avsett att gälla landskommun 9
föresl år utskottet korrigerande tillägg n.ä rmast av redaktionell art.
6 § 3 p. På de grunder som anförs i motiveringarna under 7 §har
utskott et funnit det motiverat att i denna punkt införa f örtydligru1de
tillägg om a tt kommun tillförsäkras landskapsbidrag även för under s töd
till lokala ungdomsföreningar för anskaffnings- och grundförbättringskostnader på dem . tillhör iga utrymme n .
7 §. Till utrymmen som är erforderliga för ung d omsarbetet kan för
n ärvarande främ st hänföras ungdomslokale rna i kommunerna. Os~ridigt
kräver dessa både utvidgningar och grundförbä ttringar. Enligt denna
paragraf kan den åsikte n hävdas? att ansl agsbeviljande kommun äv en
skall äga lokaliteterna 9 varför ungdomsföreningarnas nu ägda hus och
lokaler komme att bli utan bidragsbeviljning. Utskottet har funnit
detta förhållande ol ycklig t9 till och med äventyrande för ungdomsloka-
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-3ernas underhåll och förbättringar. Då å andra sidan landskaps bidrag
tgår för i ifrågavarande kostnader, har utskottet funnit att avsteg
rån rikslagstiftningen ej måtte göras ur kompensationssynpunkt. Här3.mte ingå r i 6 § 3 p. stadgande om understöd till lokala ungdomsförningar, varför utskottet ej funnit skäl till ändring i paragrafens
tformning utom i redaktionellt hänseende.
Med hänvisning till det ovan sagda får utskottet vördsamt före slå
att Landstinget måtte antaga lagförslaget med följande ändringar:
L a n d s k a p s 1 a g
om kommunalt ungdomsarbete.
I

enlighet med Ålands landstings beslut stadgas~

4 §.
sitt arbete för stödandet och utvecklandet av ungdomsverksamhe 2n skall ungdomsnämnd
l)upprätthålla förbindelse med ungdomsföreningari läroanstalter
::;h hemmen samt myndigheter, som är verksamma inom området för uppostran och annan ungdomspolitik;
2) följa med ungdomens intressen och fri tidssysselsättningar samt
lanera utvecklingen av den lokala ungdomsverksamheten;
3) stöda ungdomsföreningarnas arbete smnt vid behov skapa förutsätt~rrg~r för
studie- och hobbyverksrnnhet samt annan fri tidssysselsätting för ungdom;
I

4) bevaka att ungdomen och ungdomsverksamheten bealrtas vid planeingen av kommunens verksamhet, ekonomi och markdisposition;
5) framl ä gga förslag till uppförm1de och reservering av för ungomverksamhe ten nödiga utrymmen och ornrå d en;
6) besluta om fördelningen av de anslag som kommunen har reserveat för stödande av de lokala ungdomsföreningarnas verksamhet;
7) föra förteckning över de ungdornsföreningar som är verksamma
nom kommunens områ de; samt
8) utföra övriga uppgifter, som hör till dess verlcsamhetsområ de.
5 §.
Kommun skall för ungdomsarbete i sin tjänst anställa en eller flere
jänst~innehavare , med för ä ndmnålet lämplig utbildning eller erfarenet.
I 1 mom. avsedd tjänst kan · i landskornmun innehas som b.isyssla eler vara gemensam för flere sådana kommuner.
Len dsk ap s styrelsen----- ( 3 mom. ) - ----- tj änst .
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l landsk~J:> ~ ~s å:rs(,:ltat skall uppta::;; ett anslag för stödande av det
corµmv,nal.P, l).µgq.om~a,+petet. Ur detta anslag b~yiljas kommun å rligen bilrag för följande av ungdomsn ä mndens verkS~fl~et '.'.lnde;p föregående år ·
~öranle dda kostnader ..
1) avlönande av ungdomsnämnden underlydande tjänsteinnehavare, som
.:i.tför administrativa och organisatoriska uppgifter samt för därav för~nledda lagstadgade socialskyddsavgifter;

2) hyre svärdena av för ungdomsverksamhet
erforderliga
utrymmen
.
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godtagbara årliga understöd som beviljats ideella, politiska och
rndra lokala ungdomsföreningar s å som bidrag för deras verksamhet äve n20111 för täckande av anskaffnings- och grundförbättringskostnader på
i em tillhöriga ut rymmen ; samt
4) ungdomsnärnndens resekostnader.
I - -- -- ( 2 morn. ) - - - - - - 20 %•

7 §.
Kommun kan ytterligare inom ramen för ett i landskapets å rsstat
lpptaget anslag beviljas bidrag och lån för anskaffande och utvidgan le av samt utförande av grundförbättringar på utrymmen som ä r erforl erl iga för ungdomsverksarnhe ten.
Marie ha mn, den 28 november 1972.
j

På kul Wr~~::gts

vägnar ~

Fagerl~md --==---

Gö-ffn
ordförande

sekreterare.

Nä rvarande i utskott e t ~ ordf'öranden GörB.n Fagerlund , viceordföranden
:tagna Sand ers (del vis) samt ledamöterna Olof M. Jansson (delvis) , Nils
:Carlsson (delvis) och 'William Nordlund (delvis).
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rende ~Utlåtande angående landskapslag om kommunalt ungdomsarbete
i landskapet Åland.
Hänvisande till vårt sammanträffande den 31 augusti 1972 1 varvid

inlands Svenska Ungdomsförbund r.f:s ordförande Olav Storgård medver:tde~ och till den diskussion som då fördes önskar Ålands Ungdosmför -

1nd r . f. vördsamt framhålla följande;

Förbundets styrelse sammanträdde lördagen den 2 september.Mötet
tuderade noggrant illands landskaps styrelses framställning till illa11ds
mdsting med förslag till laridskapslag om kommunalt ungdomsarbete i

mdskapet Åland och noterade då med tillfredsställelse det förtroende
)UJ - Visats Ålands Ungdomsförbund rof. vid ärendets beredning i lagbe ~dningsbyrån.
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bt § 1 mom. 2 definierar ungdoms arbete så sqrn. \l'e~l): sq.mh~t i vill~en · sk apar
);ruj:.sä:ttuing för och stöde~ ungc;lgmsverksamheten. Då lagen rubriceras

lag; om lrnmrnunal t ungdomsarbete bör det framhållas 1 att § 4
mkt 3 tala:t; - 9m attungdornsn ä.mnd skall anordna studie- och hobbyverk-
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t sa11.;i.t annan fri tidssyssels ä ttning för ungdom, Ålands Ungdomsför -

md r . f. finner att en sådan formulering i § 4 strider mot lagens anda

mming. Inom vis sa kommuner kan det medföra att ungdomsnämnden
10rdnar verksamhet som torde kunna skötas av en ungdomsförening 1 vilken
r ungdomsnärDnden på rätt sätt erhåller det stöd lagen m.:rser.Formule ~h

_ngen ---- samt vid behov anordna - - - borde således utbytas mot

·-- samt skapa förutsättning för--- --.
På Åland finnes i dag ett .stort antal väl underhållna och effektivt
~nyttjade ungdomslokaler. Många av dessa är i gott skick tack
vare
_ands landskapsstyrels es

i

Ålands lands tings

i

och kommunernas väl villi-

inställning vid ansökningar om bidrag och lån. För att lokalerna i
~amtiden skall kunna underhållas och vid behov förbättras
fordras i
Lnga fal 1 samhällets väl villiga stöd även i fortsättningen. Som redan

1

Lmnts är lagens syfte att stöda ungdomsversamheten.Många ungdornsför -

iingar existerar och har en betydan de verksamhet mycket tack vare den
llllhörighetskänsla och den arbetsinsats en av föreningen ägd förenings>kal fordrar. Förbundsstyrelsen an ser det där för olyckligt om lagen för~ s ä tter

ett kommunalt äganderä ttsförhå lland e av ungdorns lokal erna. Be~äffand e formuleringen i § 7 förutsät ter Ålands Ungdomsförbund r. f,
lrför att det klart och tydligt i någon form utsägs 1 att nu befintliga~
:ke kommunalt ägda 1 föreningshus kan erhå lla i § förutsatta understöd
~h

l å n.

I
I

1I

573
-2-

Ålan ds Ungdomsförbund r.f.önskar även i fortsättningen nogsamt iölja
i.gens praktiska tillämpning och del tar gärna i ungdomsledarutbildnings:-ågor i info rma ti on om den nya lagen och utarbetande av en lämplig pla-

iring av ungdomsarbetet inom landskapet 1 ävensom annat för lage ns
.llämpning behövligt arbete till den del ffit berör den politiskt
iutrala ideella ungdomsrörelsen.
Mariehamni den 3 september 1972.
Ålands Ungdomsförbund r. f.
Fjalar Eklund
ordförande

Hugo Eriksson
viceordförande.
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Ål de±'$ ;;i.trukturer i ungdoms föreningarna på Åland 1972
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örening
rtindö hembygdsförening
ckerö uf
inströms "
il
öglö
ata
wmarlands uf
ambygdens Väl,Kumlinge
-"-"-

Vårdö
Vännen,Jomala

-"-"Sottunga
.irmo uf
:5kar uf (se Uf Vikingarna)
1ppo uf
:?mlands uf
llilparlan dSuf
llingens Vänner, Jomala
~glinge

uf
11

mds

Xira Vår dö uf
)rsholma uf
: Vikingarna, Kökar
ts tra Sal tviks väl
3tra Saltviks Väl

Totalt medl.antal Därav 15-25 år Över 25 år

34
37
30
114
25
58
25
51
37
40
63
64
42
44
150
12
54

48
40
58

5

28

2

76
21
50
15
25
31
11
5
6
38
26
60

2

3
26

4
Över 35

45

12
18

I
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Juniorverksamhet

2

38
5
12

80

18
65

25

25

1.131

.'

14
32

över 20

603 =
53,3

43
3

%
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1märk n!!lg_ 9 m'eål emmar är und er 15 å ~
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