1982-83 Lt - Ls framst. nr 14 - Stu.

STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 24/1982-83 med
anledning av landskapsstyrelsens framställning
till landstinget med förslag till idrottslag
för landskapet Aland ·
Stora utskottet, som i ärendet mottagit kulturutskottets betänkande nr 6/1982-83
och som i ärendet hört lagberedningssekreteraren Elisabeth Naucler och ordföranden
för landskapsidrottsnämnden Bo Limnell, får vördsamt m1föra följande.
Utskottet har konstaterat att den nu föreslagna lagen strävar till att lagfästa
den praxis som rått. De ändringar utskottet föreslår är helt i linje med detta
syftemål.
Detaljmotivering
1 kap.

4 §, Utskottet föreslår att 4 § får en annan utformning så att det klart framgår
att landskapsstyrelsen enbart har tillsynen över den landskapsunderstödda idrottsverksamheten.

~·
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5 §har utskottet föreslagit ett förtydligande av lagtexten för att dä1ined

bringa den i närmare överensstämmelse med motiveringen i framställningen.
i~ap.

ll_l_: Efter omröstning (6 - 3) föreslår utskottet att sista meningen i 11 § 2 mom.
stryks. Utskottets majoritet (K. Jansson, Andersson, Blomqvist, Helling, Halmberg
och S-0. Lindfors) anser att det inte skall ske någon prioriterirg då understöd
och lån beviljas enligt 11 §, En bedömning av ändamålsenligheten bör vara tillräcklig, vilket
hittills varit fallet. Minoriteten (ordf. Häggblom, Sundback
och öberg) anser däremot att kommuner, kommunalförbund eller aktiebolag, i vilka
kommuner eller kommunalförbund har avgörande inflytande bör prioriteras för uppförande, anskaffande och utrustande av idrottsanläggningar, eftersom kommunerna
bör skapa de allmänna förutsättningarna för idrottsverksamheten.
5 kap.

fO_J_. Andringen i 20 § .ger.landskapsstyrelsen möjlighet att medge förlängning av
tiden för redovisningen.
7 kap. Rubriken.
Rubriken har bringats

1

överensstämmelse med de andra rubrikerna av samma karaktär.
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Slutstadgan<let
Ändringen är av språklig natur.
Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga det i Jandskapsstyrelsens framställning ingående hgförslaget i följande lydelse:

Idrottslag för landskapet Aland.
(Ingressen lika som i framställningen).
1 kap.
Allmänna bestämmelser.
- 3 §§.

(Lika som i framställningen).
4

~.

Den allmänna (uteslutn.)tillsynen över den med landskapets medel understödda
idrottsverksamheten ankommer på landskapsstyrelsen.
(2 mom. lika som i framställningen).
2 kap.
Kommunal idrottsförvaltning.
5 §.

I varje konunun skall finnas en idrottsni:lmnrl. När det på grund av kommunens
ringa invånarantal eller av annan orsak bör anses motiverat, kan kommunfullmäktige
dock 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 uppgifterna.
6 - 7 §§.

(Lika som

i

framställningen).
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3 kap.
Landskapsandelar som beviljas kommunenia.
8 - 10 §§.

(Lika som i fra..mställningen).
4 kap.
Understöd och lån för idrottsanläggningar.
11 §.
(1 mom. lika som i framställningen).
Genom understöden och lånen skall i synnerhet främjas anskaffande, uppförande
och utrustande av idrottsanläggningar avsedda att nyttjas av många personer.
(Uteslutn.),
12 - '16 §§.

(Lika som i framställningen).
5 kap.
Landskapsunderstöd till särskilda idrottsorganisationer och.föreningar.
17-19§§.
(Lika som i framställningen).
20 §.

(1 mom. lika som i framställningen).
Redogörelse för räkenskaperna beträffande användningen av understöd skall
inlämnas till landskapsstyrelsen senast den 30 .<tpril året efter understödsåret,
om inte landskapsstyrelsen annorlunda beslutar.
21 -23

(Lika som

§§.

framställningen).

1

6 kap.
Landskapsunderstöd och-andel för avlönande av idrottssekreterare och-instruktör.
24 - 26 §§.

(Lika

som

1

framställningen).
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7 kap.
Andra landskapsunderstöd (uteslutn.) för främjande av idrottsverksarnhet.
27 §.

(Lika som i framställningen).
8 kap.
Särskilda bestämmelser.
/

\.

28 - 30

§§.

(Lika som i framställningen),
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.
Den som då denna lag träder i kraft utför de uppgifter som i 24 och 25 §§ avsedd
idrottssekreterare eller -instruktör skall handha, anses utan hinder av de kompetenskrav som i denna lag är föreskrivna även i fortsättningen kompetent för sysslan och de
av hans avlöning föranledda kostnaderna k:-rn berättiga till landskapsunderstöd eller
landskapsandel,
Mariehwilll den 14 april 1983.
På stora utskottets vägnar:
A:larik Häggblom
ordförande
Bert Häggblom
sekreterare
Närvarande i utskottet: ordf. Häggblom, v.ordf. K. Jansson, Andersson, Berg (delvis),
Helling, Holmberg, Blomqvist, S-0. Lindfors, Sundback och Oberg.

