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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING
till Landstinget med förslag till
idrottslag för landskapet Aland.
Huvudsakligt innehåll.
Den föreslagna lagen innehåller bestämmelser om hur idrottsvcrksamheten skall ordnas. På det kommunala planet skulle idrottsförvaltningen handhas av kommunala idrottsnärnnder. Själva organiserandet av idrottsverksamheten skulle dtiremot ankomma på
särskilda idrottsorganisationer och~öreningar (s.k. centrala
idrottsorganisationer och specialidrottsföreningar). Landskapet
skulle ekonomiskt stödja både den kommunala sektorn samt de
särskilda id rot tsor gan i sa t ionern a och -föreningarna. Lands ka psandel
skulle ktmna beviljas den kontrnunalmverksamheten t.ex. för kostnader föranledda av utvecklande av kommunens idrotts-och motionsväsende,
för vissa transportkostnader samt för avlönande av idrottssekreterare och -instruktörer. Landskapsandel skulle beräknas på
basen av bärkraftsklassificeringssystemet. För anläggningskostnader på grund av uppförande, anskaffande och utrustande
av idrottsanläggningar skulle kommun, sammanslutning eller
stiftelse kunna beviljas un<lcrstö<l c11cr lån mot L~g ränta. De
särskilda idrottsorganisationerna och -föreningarna skulle kunna
erhålla ett allmänt verksamhetsstöd samt landskapsunderstöd för
avlönande av idrottssekreterare och -instruktörer. Idrottsrådet
- nuvarande landskapsidrottsnämnden - skulle vara sakkunnigorgan
och uppgöra förslag till fördelning av medlen varefter landskapsstyrelsen skulle pröva ansökning;1rna.
Allmän motivering.
Idrott och motion hör till våra mest centrala friti<lsintrcsscn.
Eftersom utövandet har en positiv inverkan på hHlsotillståndet
kan det höja människors prestationsförmåga och måste därför
anses vara till stor nytta för samhället. I sammanhanget bör
också framhållas de tillfällen till nya kontakter både inom
och utanför landskapet som j drotten 1cu föra med sj g.

I rottsverksamheten har visserligen inte tidigare varit
f öremå 1 för regler in,1?: i lands kapet men den har i praxis hänförts till landskapets behörighetsområde genom att stöd beviljats
ur landskapets medel. Det rättsomr~dc som idrotten mOstc unscs
höra till är lagstiftningen om undervisninusväsendet som en"
'
ligt 1.3 § 1 mom, 2 punkten självstyrelselagen är att hänföra till
01nrå<let fö-r J ands kapets laastiftningshehör.ighet.

Föreliggande lagförslag bygger på ett betänkande utarbetat av
den av landskapsstyrelsen tillsatta kommitten med uppdrag att
utarbeta ett förslag till idrottslag för landskapet Aland. Syftet
me<l lagen är att få till stånd en ändamålsenlig arbetsfördelning
inom idrottsverksamheten. Avsikten är 8tt landskapet och kommunerna skall skapa de allmänna förutsättningarna, medan de olika
organisationerna och förening;1rn;1 sl<;lll se tiJ1 att nödvändiga
åt gärde r vi d t as för att v e r k s a mh e t en s k a l l f un ge r a i p r a k U k c 11 •
Tanken
har härvid varit att skapa en lag som är väl anpassad
till de lokala förhållandena och beaktar landskapets särart.
De centrala idrottsorganisatione1·na , stadsstvrelsen
och kommun,
st elserna har haft tillfälle att inkomma med utlåtande över
kommitt6betänkandet.
riket har ifrågavarande rättsområde reglerats genom en
idrottslag och en idrottsförordning från år 1979 (FFS 984/79
och FFS 1085/79).
I

Detaljmotivering,

---.-
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.!_kap,
Den föreslagna lagen avses enbart reglera den idrottsoch rnotionsverksamhet som utövas på fritiden och tar således
inte sikte på t.ex. gymnastik och idrott i skolorna eller på
r t s p 1 a t s er :1 a .
1

Arbetsuppgifterna skul Je UirdcJ:is ~d att idrotts
or nisationerna tar på sig ansvaret för den egentliga idrottsverksamheten medan det är landskapets och kommunernas sak att
skapa de allmänna f5rutsättningarna. Undantagsvis kunde dock
idrottsorganisationerna delta i de aktiviteter som syftar till
att skapa allmänna f5rutsättningar för idrott eller att f5rbättra dem, medan kommunerna vid behov kunde ordna egentlig
2

idrottsverksamhet f5r att främja idrott och motion f6r vissa
specialgrupper.

-
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3 §. Vid skapandet av allmänna förutstittningar för idrott
och motion är det landskapsstyrelsens uppgift att bevilja landskapsandelar .och -understöd samt lån för att stödja verksamheten.
Stödätgärderna skulle gälla alla medborgargrupper så att det på
skäligt avstånd sku"lle finnas tillgång till grundläggande service
för invånarna oheroende av ålder, kön, förmögenhet eller boningsort. Viktigt är också att olika specialgrupper t.ex. handikappade personer kan erbjudas möj 1 ighet till idrott och motion.
_1~

Den allmänna ledninf;en och övervakningen av idrottsvcrksamhcten skulle som för närvarande handhas av 1Jndskapsstyrelsen. Detta innebär alltså i första hand frågor rörande
finansiering av den idrottsverksamhet som sker på åtgärd av
l;:rndskapet och med landskapets ·mcdc1.
Landskapsidrottsnämnden föreslås även i fortsättningen
fungera som sakkunnigorgan. Dess funktion är närmast att jämföra med statens idrottsråds och landskapsstyrelsen anser därför att det i detta sammanhang skulle vara lämpligt att bvta
namn till idrottsrådet. Den nya terminrilogin skulle bättre
överensstämma med vad som gäller i övrigt· inom landskapsförvaltningen (t.e.x. planeringsrådet och ekonomiska rådet).
För närvarande gäller ett reglemente från år 1977 som reglerar landskapsidrottsnärnndens uppgifter. Avsikten är att ersätta det med ett nytt reglemente
innehållande bcstLimmcJscr om de uppgj fter som t1J igger idrotts rådet enljgt
föreliggande lagförslag.
~·
~ Landskapsstyrelsen anser det vara så viktigt att varje kommtm har en
idrottsnärnnd att den enligt hLNUdregeln skulle göras obligatorisk. Om det för
någon kommun skulle medföra stora svårigheter eller på annat sätt te sig orimligt att välja en särskild idrottsnärnnd kan kommunfullmäktige besluta att nfunndens uppgifter skall handhas av kommunstyrelsen eller av någon annan nämnd.
6 §. För nämndens med1emm;:ir skulle inte kräv ils någon särskild
kompetens, men det får dock anses önskvärt att de har en omfattande och mångsidig kännedom om idrottsverksamhet.

2_L Landskapsstyrelsen anser att den i 7 § 3 punkten nämndci
planen inte skulle vara obligatorisk utan att den endast
skulle uppgöras när det kan anses vara av behovet påkallat. Avsikten är att idrottsnämnderna i de kommuner för vilka det inte
uppgjorts någon kommunplan inte skulle vara tvungna att uppgöra
någon särskild plan för utvecklande och stödjande av idrott och

-
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motion i kommunen. Dock är det önskvärt att al la idrottsnämnder
uppgör målsättningsplan och hand1 ingspror,ram för den konummala idrottsverksamheten,
3

k~,

~§'.

På basen av bärkraftsklassificeringssystemet skulle
landskapsanclel kunna bevi 1jas kommunern~1 för de kostnader som
åsamkas dem på grund av understöd som beviljas de lokala idrottsföreningarna för deras verksamhet, Vilka föreningar som härvid
kunde komma i fråga är beroende av verksamhetens art och omfattning.
Understöd skulle även kunna beviljas för kostnader orsakade
av idrotts- och motionsväsendets utvecklande, varmed närmast
avses sådana åtgärder som syftar till att tillfredsställa idrottsbehovet och förbättra hälsotillståndet hos den del av befolkninge
som inte får <lcl av idrottsföreningarnas service. Främst gäller
detta personer i medelåldern, pensionärer och så kallade specialgrupper.
De kommuner där det inte är möjligt att utnyttja idrottsservicen utan anlitande av transportmedel föreslås även kunna fA
landskapsandel för de transportkostnader som kommunens idrottsoch motionsverksamhet föranleder. Detta skulle möjliggöra en
effektiv koncentrering av utbudet av idrottsservice och samtidigt
öka möjligheterna att utnyttja idrottsanläggningarna. Transporterna skulle stä till alla kommuninvånares förfogande oberoende
av om de hör ti 11 någon idrottsförening eller inte.
Ansökan om .landskapsandel och -understöd skulle vara land·
skapsstyrelsen tillhanda senast den 31 augusti, Tidpunkten har
valts med tanke på att kommunernas bokslut i god tid skall hinna
bl:i. klara,
~

l_Q__~ Landskapsstyrelsen anser att 1an<lskapsandel skall be-

räknas enligt bärkraftsklassen;eftersom skillnaderna mellan <le olika kommunernas ekonomiska förutsättningar på så sätt utjänmas.
4 kap.
De lån och understöd som det är frågan om i 11 § skulle
i första hand beviljas för anskaffande, uppför~nde och utrustande av idrottsanläggningar som är avsedda att användas av många människor.
Härmed menas i första hand anliiggningar som inte bara
är avsedda för specialidrott eller medlemmarna i någon särskild
förening utan är öppna för människor i alla åldrar och av båda
könen.
11~
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11._!.:_ I paragrafen Ultsägs att för erhållande av understöd eller

län krävs att idrottsanläggningen anpassas till de regionala
planerna beträffande idrottsanläggningar. Det bör understrykas att anläggningen inte_måste ingå ~ någon plan men att den,
i det fall att det föreligger en plan skall, överensstämma med
denna.
13 §. Med samma motiveri~g som vad gäller för landskapsandel
(10 §) skulle understöd för uppförande av idrottsanläggning i regel

beviljas i enlighet med kommunernas bärkraftsklassificering.
5 kap.
!.Li~

Landskapsstyrelsen föreslås kunna bevilja landskapsunderstöd till s.k. centrala idrottsorganisationer och"specialidrottsföreningar. Med centrala idrottsorganisationer avses sådana
id rot tsar ganisationer som omspänner, hela lands kapet,1©6h ,,
som är takorganisationer för flera idrottsföreningar. De sysslar
inte direkt med idrottsutövning utan har andra uppgifter som t.ex.
att tillhandahålla tränare och instruktörer, anordna läger samt
handha den allmänna planeringen för· Sil'lä medlemsföreninga·Ii• S0m-'> · ·· :,
exempel på en särskilt arbetskrävande uppgift kan nämnas sammanställande av resultatstatistiken. Centrala idrottsorganisationer ärt.ex. Alands Idrottsdistrikt (AID), Alands Bolldistrikt
(ABD), Alands Motionsförbund· (AMF) öch Alånds Seglatdistrikt (ASD)~
Med specialidrottsföreningar avses de idrottsföreningar som
ensamma företräder en idrottsgren och som inte tillhör någon
central idrottsorganisation i landskapet. Specialidrottsföreningar
är t. ex. Mariehamn Lawn-tenni s KlUbh (MLK) ·, Ridklubben·· Sle±phe1; · ,
och Ålands Sportskytteförening. Avsikten är att specialidrottsföreningarna skall kunna beviljas landskapsunderstöd direkt,
medan de idrottsföreningar som tillhör en central idrottsorganisation skall kunna erhålla stöd via sin takorganisatiört. Förfarandet skulle överensstämma med nuvarande praxis.
',f,I

Landskapsstyrelsen föreslår, i överensstämmelse med
nuvarande praxis, att ny organisation eller förening beviljas landskapsunderstöd först sedan verksamheten har pågått minst ett år.
~.L_
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19 §. I 17 § avsedda centrala idrottsorganisationer och
specialidrottsföreningar skulle beviljas landskapsunderstöd
på basen av sin. budget .. Innan landskapsstyrelsen fattar beslut
om beviljande av landskapsunderstöd skulle landskapets idrottsråd - nuvarande landskapsidrottsnämnden - höras (28 §). Landskapsidrottsnämnden har härvid att ta hänsyn till verksamhetens
omfattning och hur många olika idrottsgrenar som finns representerade i organisationeni Vid prövningen av landskapsunderstödet
skulle sedan, i enlighet med den praxis som för närvarande gäller,
understöd beviljas i. ~elation till den omfattning som de olika
idrottsgrenarnas verksamhet har.
2 0 §. För närvarande iakttas den praxisen att ansökan om landskaps underst öd skall inlämnas senast den 31 december året före understödsåret. Erfarenheten har dock visat att det skulle medföra vissa
fördelar om ansökningarna kommer landskapsstyrelsen
tillhanda tidigare, eftersom antalet förskottsutbetalningar på
så sätt skulle kunna nedbringas och då i synnerhet vad beträffar
de mindre bidragen.

21 §. Landskapsstyrelsen skulle på basen av i 17 §avsedda organisationers och föreningars boks lut kontrollera att de_t
erhållna understödet inte överstiger 85 % av de godtagbara verksamhetsutgifterna. Eftersom det för vissa organisationer och
föreningar skulle kunna medföra stora svårigheter att anskaffa
en självfinansieringsdel om minst 15 % föreslås landskapsstyrelsen få rätt att medge undantag från bestämmelsen om att understöd beviljas till ett belopp av högst 85- %. Så skulle kunna bli
fallet vad gäller t.ex. vissa organisationer för motionsidrott
och föreningar som har handikappidrott på sitt program samt vilka
på grund av sin ekonomiska situation och verksamhetens betydelse bör stödjas.
22 §. I paragrafen regleras frågan om vilka verksamhetsutgifter som vid beviljande av landskapsunderstöd skall anses som
go~}~gbara. De föreslagna principerna överensstämmer me~ nu< .:: ,\
varande praxis.

'~
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Den föreslagna bestämmelsen överensstämmer med nuvarande praxis.
Q_kap~

~~

I 8

idrottslagen (FFS 984/79) stadgas att statsandel
erläggs, i enligh~ med kommunernas bärkraftsklassificering,
till kommun för avlönande av idrottsdirektör, idrottssekreterare,
idrottsinstruktör eller person med kombinerad tjänst till den
del fråga är om uppgifter inom idrottsväsendet. Härvid gäller
den begränsningen att varje kommun endast kan erhålla statsandel
för en tjänsteman för varje påbörjat antal av 25.000 invånare
och inte för fler än fem tjänstemän.
De åländska kommunerna är till invånarantalet så små att
det skulle vara orealistiskt att tänka sig att varje kommun
skulilie ha en idrottssekreterare. Flera av de centrala idrottsorganisationerna har redan nu verksamhetsledare anställda på heleller deltid vilka fungerar som sekreterare, kanslister och
instruktörer. Även specialidrottsföreningarna har under vissa
perioder instruktörer anställda. Lönerna till de nämnda verksamhetsledarna och instruktörerna upptas bland de verksamhetsutgifter för vilka landskapsunderstöd beviljas. Det arbete som
utförs har visat sig vara mycket värdefullt för idrotten och verksamheten kan sägas fungera väl. Med hänsyn härtill och med beaktande av det särförhållande som landskapets många kommuner
i förhållande till invånarantalet kan sägas utgöra
anser landskapsstyrelsen att landskapsun<lerstöd, även i fortsättningen, i första hand skulle beviljas de centrala idrottsorganisationerna och specialidrottsföreningarna för avlönande
av idrottssekreterare eller idrottsinstruktör. Landskapsstyrelsen skulle efter prövning bevilja understödet och härvid skulle
de l 5 kap. intagna bestämmelserna om landskapsunderstöd
iakttas i tillämpliga delar.
§

25 §.I första hand skulle landskapsunderstöd för avlönande
av idrottsinstruktör eller idrottssekreterare beviljas de
centrala idrottsorganisationerna och specialidrottsföreningarna,
men när särskilda skäl föreligger skulle kommunerna kunna beviljas lanuskapsandel för nämnda ändamål. Härvid skulle de i 10
an"givna procentsatserna tillämpas. I paragrafen nämnda
särskilda skäl kunde t.ex. anses föreligga l sAdana fall då
den kommunala idrottsförvaltningen är väl utbyggd eller plane-

§
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ras bli utbyggd. Vidare kan särskilda skäl anses föreligga i de fall då flera
skärgånlskonununer önskar slå sig samman och anställa en ·person för att på så sätt

bättre ta till vara skärgårdens intressen. Landskapsandel skulle
liven kunna beviljas för avlönande av en person med kombinerad
tjänst, varmed avses tjUnst till vilken hör uppgifter inom
idrottsväsendet men även andra uppgifter t.ex. inom ungdomssektorn.
26 . I paragrafen avsedd idrottsinstruktörsexamen kan avläggas vid Solvalla idrottsinstitut. Annan lämplig utbildning kunde t.ex. vara den fritidsledarutbildning som kan erhållas i Sverige.

27 . Landskapsunderstöd skulle kunna beviljas för gymnastikoch idrottsvetenskapligt planerings- och forskningsarbete. Som
exempel på projekt, vilka tidigare beviljats stöd kan nämnas
utredningsarbete rörande samordning av idrottsverksamheten samt
utredningsarbete rörande befintliga och planerade idrottsanläggningar i kommunerna. Det är inte motiverat att i lagen nämna
alla de olika områden som bör bli föremål för stödåtgärder,
eftersom de kan variera från år till är men som exempel kan dock
nämnas studieresor, anskaffning av redskap och stödjande av den
nordiska verksamheten på ungdomsidrottens område.
8 kaD.

28 §. Förfarandet skulle komma att motsvara nuvarande praxis.
Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till
antagande
Idrottslag för landskapet Aland.
I enlighet med landstingets beslut stadgas:
1 kap,

Allmänna bestämmelser.
1 §'

Med idrottsverksamhet avses i denna lag all idrott och motion
som utövas under fritiden.
2 §'

Det ankommer i första hand på landskapet och kommunerna att
skapa allmänna förutsättnin<:;ar för idrottsverksamheten. För
ordnandet av idrottsverksamheten svarar i huvudsak de i denna lag

avsedda idrottsorganisationerna.
3 §.

I sy e att lika för alla skapa allmänna förutsättningar för
idrott cich motion samt erbjuda grunclliig~;;-rnde möj lighctcr till
utöv:indc av sådan verksamhet beviljas, i enlighet med vad i
denna lag stadgas~ av landskapets medel landskapsandel och -understöd samt lån.
4 §'
Den allm~inna ledningen och tillsynen över idrottsverksamheten

ankommer på landskapsstyrelsen.
I angelägenheter som avses i denna lag biträds landskapsstyre1sen av idrottsrådet. Närmare bcstännnelser om idrottsr{ic1cts s;unmansiittning och verksamhet [tnns
i reglemente.
2 kap.

Kommunal idrottsförvaltnin .

s

§.

I varje kommun skall finnas en idrottsnämnd. När det på grund
av kommunens ringa invånarantal eller av annan orsak bör anses
motiverat, kan kommunfullmäktige besluta att annan nämnd eller
kommunstyrelsen skall handha i denna lag förutsatta uppgifter. Vad
i denna lag eller med stöd av den är föreskrivet om idrottsnämnd
äger härvid motsvarande tillämpning på det organ som handlägger Ul)p~
6 §.

Idrottsnämnden skall bestå av minst tre medlemmar som skall ha
personliga ersättare.
7 §.

Idrottsnämnden har till uppgift
1) att hålla sig underrättad om den idrottsverksamhet som bedrivs i kommunen samt ta initiativ och göra framställningar beträffande verksamheten;
2) att besluta om fördelningen av de anslag, som i kommunens
budget har reserverats fbr stödjande av idrottsföreningars verksamhet, om denna uppgift har tilldelats nämnden i dess instruktion;
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3) att vid behov uppgöra förslag till en plan för utvecklande
och stödjande av idrott och motion i kommunen;

4) att avge utlåtanden och göra utredningar i frågor som hör
till nämndens veYksamhetsområdE;,; 'Samt
5) att utföra andra til1 niimndcns vcrks;1111hctsomrt\clc
hörande uppgifter.
3 kap.

Lands

sandelar som bevi

s kommunerna,

8 §'

Till kommun kan för varje kalenderår erläggas landskapsandel, enligt
grunder som landskapsstyrelsen fastställer
1) för kostna<lcr föranle<lcla :iv understöd som heviljas för
idrottsföreningars verksamhet;
2) för kostnader föranledda av utvecklande av kommunens idrottsoch motionsväsende; samt
3) för transportkostnader föranledda av kommunens idrottsoch motionsverksamhet.
9 §'

Landskapsstyrelsen fastställer vid behov de villkor på
vilka i 8 § avsedda kostnader godkänns som berättigartde till
landskaps andel.
Landskapsandel och -understöd skall sökas hos landskapsstyrelsen senast den 31 augusti det år som följer närmast efter räkens psåret. Till ansökan skall fogas av landskapsstyrelsen
föreskriven utredning.
10 §.
Landskapsand 1 erläggs för i 8 § avsedda och av landskapsstyrelsen godkända kostnader enligt kommunens bärkraftklass som följer:
bärkraftsklass

landskapsandel i procent

1

75

2

71

3

67

4

63

5

59

6

7

55
51

8

47

9

43

10

39

-
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4 kap.
Unde r_::;t öd och 1 ån för idrotts anl äggn.inga r.
11 §'

Kommun, sammanslutning eller stiftelse kan beviljas understöd
eller lån mot låg ränta för sådana i 3 § landskapslagen om landskapsstöd till kommuner (43/73) avsedda anläggningskostnader,
som
föranleds av uppförande, anskaffande och utrustande av
idrottsanläggningar samt till dessa hörande fritidsutrymmen.
GC'nom understöden ochlånen skall i synnerhet främjas anskaffan~
de, uppfi' rande och utrustande av idrottsanläggningar avsedda att
1

tjas av många personer. Understöd och lån beviljas
främstkommuner, kommunalförbund eller aktiebolag, i vilka kommun
eller kommunal[örbund hnr avgö1·;mdc inflyt;1nde.

12 §,
Förutsättning för erhållande av understöd eller lån är att

idrottsanläggningen är ändamålsenlig och anpassad till regionala
och lokala planer beträffande idrottsanläggningar samt uppfyller
av landskapsstyrelsen fastställda villkor.

13 §,

Understöd får i enli~het med bärkraftsklassen för den kommun
där anläggningen är belägen, beViljas till högst ett belopp som
svarar mot den i 10 § nämnda procentuella andelen av de godtagbar~
anläggningskostnaderna.
'r sökanden annan än kommun eller kornrnunalförbund eller
uktiebolag, i vilket kommun eller kommunalförbund har avgörande
inflytande, skall vid prövning av understödets belopp särskild
uppmtirksamhet dessutom fästas vid sölcrndens ekonomi sh1 ställning
och vid idrottsanläggningens allmänna betydelse.
14 §'

Lån kan beviljas antingen särskilt för sig eller utöver understöd. Understödets och lånets belopp får sammanlagt utgöra högst
75 procent av de godtagbara anläggningskostnaderna. Om anläggningen
är belägen i kommun som hör till första eller andra bärkraftsklassen får
understödets
och lånets sammanlagda belopp likväl utgöra 90 procent av anläggningskostnaderna.

15 § •

Lån skall återbetalas inom 15 år efter

dagen då den första

raten lyftes, Aterbet a lningen börjar under det tredje kalenderåret
efter dagen då lånets första rat lyftes. I övrigt gäller om återbetalningen och låneräntan vad dKrorn i riket är föreskriyet.
16 §,

Landskapsstyrelsen ger vid behov närmare anvisningar
om vad som kan anses vara godtagbara anläggningskostnader för
idrottsanläggningar samt om i detta kapitel avsPdda underst~d
och lån.
5 kap.

Lands

sunderstöd till särskilda idrottsor

17 §.

Landskapsstyrelsen bestämmer, efter att ha inhämtat idrottsrc''tdets
yttrande i ~rendct, vilka registrerade centrala idrottsorganisationer och specialidrottsföreningar som kan erhålla landskapsunderstöd med stöd av denna lag.
18 §.

Organisation eller förening skall, för att bli godkänd som i
17 § avsedd organisation eller förening, insända ansökan
till landskapsstyrelsen. Till ansökan skall fogas utredning om
organisationens eller föreningens uppbyggnad, medlemskår, verks
och ekonomi.
För ny organisations eller förenings verksamhtt beviljas inte
understöd utan särskilt skäl innan organisationen eller föreningen
varit verksam under minst ett år.
19 §.

I 17 § avsedd organisation eller förening kan årligen beviljas
landskapsunderstöd på basen av sin budget.
Vid beviljande w landskapsunderstöd skall särskilt beaktas
arten och omfattningen av organisationens eller föreningens
verksamhet.

~

13 2 L) § •

I 17 § avsedd organisation eller förening skall ansöka om
landsk~psunderstöd hos landskavsstyrelsen senast den 30 november
året före understödsåret.
Redogörelse för räkenskaperna beträffande användningen av u n de r s t öd s k a 11 in 1 ämnas t i 11 1 an d s kaps s t yr e 1 s en s en a s t
den 30 april året efter understödsåret.
21 §.
Om landskapsunderstödet överstiger 85 procent av organisationens eller föreningens godtagbara verksarnhetsutgifter enligt
bokslutet för ifrågavarande år, är organisationen eller föreningen
skyldig att till landskapsstyrelsen återbära landskapsunderstöd
som uppburits till för stort belopp, såvida annat inte av särskilt skäl beslutats beträffande viss organisation eller förening då beslutet om understöd fattades.
Landskapsstyrelsen kan besluta att organisation eller förening
skal.I återbära erhållet landskapsunderstöd eller del därav jämte
en årlig ränta, i enlighet med vad därom i riket är stadgat,
från ingången av den månad under vilken förskott på landskapsunderst öd eller det slutliga understödet uthetalts
1) om för erhållande av landskapsunderstöd eller förskott därav
lämnats felaktiga eller vilseledande uppgifter;
2) om det i samband med revision eller annars framgår att
land~

kapsunderstöd erlagts utan grund; eller
3) om villkor som ansluter sig till erhållande av landskapsunderstöd inte iakttagits,
2 2 §'

Vid beviljanJe av understöd beaktas såsom i 21 § nämnda godtagbara verksamhetsutgifter organisationens eller föreningens
utgifter till deras hruttobelopp, med undantag av utgifterna [ör
tävlings~ och puhlikationsverks3Jnhet
i fråga om vilka endast en
eventuell godtagbar förlust beaktas.
Utgifter på grund av affärsverksamhet eller inkomstens förvärvande är inte i 1 mom. avsedda godtagbara verksamhetsutgifter.
2 :; § •

Innan landskapsunderstöd heviljas kan landskapsstyrelsen
till organisation eller förening som föregående år erhållit

- 14 understöd, erlägga förskott på understödet till högst detbelopp
~-; om o r g an i. s ;1 t i on en c l lc r f ö ren i n gc n [ ö r c g ;ic n Je <lr ha r c r h t1 11 it i
landskapsunderstöd.
kap .

6

.!:§:nds ~~_u1-i_<i_er ~t öd och -ande 1
och -instruktör.

ii?.I.._ av 1 öna nde av i cl rg_!__!. s sekreterare

24 §.

I 17 § avsedd organisation eller förening kan beviljas landskapsundcrstöd för avlönande av iJrottssekreterare eller -instruktör som handhar uppgifter inom idrottsväsendet. Härvid skall bestämmelserna i 5 kap. i tillämpliga delar iakttas.
25 §.

Landskapsstyrelsen kan, om särskilda skäl föreligger,bevilja
kommun landskapsandel för avlönande av idrottssekreterare eller
-instruktör som handhar uppgifter inom idrottsväsendet.eller avlönande av tjänsteman med kombinerad tjänst som handhar uppgifter inom idrottsväsendet. Härvid skall bestilmmelserna i 9 § 2 mom.
och 10 § tillämpas
26

§.

Kompetenskraven för i 24 och 25 §§ avsedd idrottssekreterare
eller -instruktör är vid idrottsinstitut avlagd idrottsinstruktörsexamen eller annan lämplig utbildning och god förtrogenhet med
idrottsverksamhet.
I 24 § avsett landskapsunderstöd och i 25 § avsedd landskapsandel kan beviljas för ett kalenderår i sänder beträffande kostnader som avses i 5 § 4 punkten landskapslagen om landskapsstöd
till kommuner, för en eller flera personer.
7 kap.

Andra lands
verks a:mhet.

sundetstöd Som bevil as för ftä

ande av idrotts-

2 7 §.

Landskapsstyrelsen kaJllbevilja understöd för gymnastik- och
idrottsvetenskapligt planerings- och forskningsarbete samt för
andra ändamål som främjar idrottsverksamheten men vilka inte
nämnts i 3-6 kap.

- 15 -

8 kap.
Särskilda besttimmelscr.
2 8 §.

Landskapsstyrelsen prövar ansökningar om andelar, understöd
och lån, efter att idrottsrådet uppgjort förslag till fördelning av understöden och lånen.
29

~.

Till de delar i denna lag inte är annorlunda föreskrivet
tillfunpas på kommuners landskapsandelar samt kommuners och
kommunalförbunds landskapsunderstöd och lån som avses i 3, 4 och
6 kap. vad i landskapslagen om landskapsstöd till kommuner är
föreskrivet. På aktiebolag och andra sammanslutningar i vilka
kommuner är medlemmar eller delägare och i vilka kommun eller
kommunalförbund har avgörande inflytande, tillämpas bestämmelserna
om kommunalförbund i landskapslagen om landskapsstöd till kommuner. Även i fråga om andra sammanslutningars samt stiftelsers
i 4 kap. i denna lag avsedda landskapsunderstöd och lån iakttas
i tillämpliga delar bestämmelserna i landskapslagen om landskapsstöd till kommuner.

§.
Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen
av denna lag kan vid behov utfärdas genom landskapsförordning.
30

Denna lag träder i kraft den
Den som då denna lag träder i kraft utför de uppgifter som
i 24 och 25 §§ avsedda idrottssekreterare och -instruktör skall
handha anses utan hinder m de kompetenskrav som i denna lag
är föreskrivna även i fortsättningen kompetent för sysslan och
de av hans avlöning föranledda kostnaderna kan berättiga till
landskapsunderstöd eller landskapsandel.
Mariehamn den 4 november 1982
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Lagberedningssekreterare

Folke Woivalin
Elisabeth Naucler.

