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KULTURUTSKO'TI'l:TS BETANKANDE nr 6/1982-83 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställ

ning till landstinget med förslag till idrotts

lag för landskapet Aland. 

Landstinget har inbegärt kulturutskottets utlåtande över nänUlda framställ

ning. Med anledning härav får utskottet, som i ärendet hört landskapsidrotts

närnndens tidigare ordförande Rolf Vennström, lagberedningssekreteraren Elisa

beth Naucler, fritidsintendenten Bert Lundberg och ordföranden för Alands 

Idrottsdistrikt Jarl-Eric Holm, vördsamt anföra följande. 

Utskottet konstaterar att landskapsstyrelsen i sin fra1nställning utgått från 

nuvarande förhållanden i fråga om idrottsverksamhetens organisation. Huvucl

principen är att de olika organisationerna och föreningarna med samhällets 

stöd skall sköta idrottsverksamheten medan landskapet och kommunerna skall 

skapa de allmäru1a förutsättningarna genom att uppföra idrottsanläggningar 

m,m, Lagförslaget har i detta avseende anpassats till de lokala förhållan

dena och skiljer sig från rikets lag främst därigenom att landskapsunderstöd 

för verksamheten i första hand tilldelas idrottsorganisationema i stället 

för såsom i riket kommunerna. 

Utskottet anser att de principer för fördelning av landskapslmdcrstöclcn 

som ingår i framställningen i <lagens läge är mest ändamålsenliga och att 

de föreslagna stadgandena härom ger tillräckliga möjligheter till flexibi

litet vid tillämpningen. I det fall att förhållandena väsentligt ändras 

och kommunerna i högre grad övertar organiserandet av idrottsverksamheten 

bör konmn..mernas landskapsandelar kunna ökas i motsvarande mån. 

Ledamoten Inger Sagulin har fogat en reservation till betänkandet. 

Detaljmotivering_, 

~~· I paragrafens motivering redogörs för cle "särskilda skJJ 11 som bör 

föreligga för att kommuner skall kunna beviljas landskapsandcl för 3Vlönan

de av idrotts instruktör eller idrottssekreterare. Bl. a. kunde sådana sär

skilda skäl anses föreligga i de fall då flera skärgårdskomrrn.mer önskar 

slå sig samman och anställa en person för att på så sätt bättre ta till 

vara skärgårdens intressen. Utskottet anser att landskapsandel även bör 

kunna beviljas andra komrrnmer som gemensam: anställer en idrottssekreterare 

eller -instruktör. Utskottet föreslår ingen ändring eller komplettering 

av lagtexten. 
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Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

"Mariehanm den 27 januari 1983. 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget i 

enlighet med landskapsstyrelsens framställning. 

På kul tunitskottets vägnar: 

Erik Sundberg 

ordförande 

Bjarne Pettersson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordf. Sundberg, v.ordf. Olof M. Jansson, ledamöt. 

Fagerholm och Sagulin samt ersättaren Helling(delvis). 



R e s e r v a t i o n . 

Undertecknad fogar följande reservation till kultur

utskottets betänkande över landskapsstyrelsens fram

ställning med förslag till' idrottslag för landskapet 

Åland. 

I lagförslagets 6 kap. angående landskapsunderstöd och 

- andel för avlönande av idrottssekreterare och - instruk

tör föreslås att de centrala idrottsorganisationerna och 

specialidrottsföreningarna i första hand skulle beviljas 

landskapsunderstöd för dessa tjänster. I andra hand och 

om "särskilda skäl'' föreligger skulle landskapsstyrelsen 

kunna bevilja kommun landskapsunderstöd för avlönande av 

idrottssekreterare eller - instruktör. 

Undertecknad omfattar inte i detta avseende lagförslagets 

princip att de centrala idrottsorganisationerna i bidrags

hänseende skulle prioriteras framför de kommuner som upp

fyller kraven i fråga om "särskilda skäl" för erhållande 

av landskapsunderstöd. I praktiken kan detta komma att 

innebära att kommunerna blir utan bidrag sedan det knappa 

anslaget fördelats mellan organisationerna. 

Undertecknad föreslår att 24 och 25 §§ i framställningen 

sammanslås och att motiveringen utformas så att kommuner och 

organisationer blir jämställda i bidragshänseende. 

Mariehamn 27.1 .1983. 


