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KULTURUTSI<OTTETS BETÄNKAN

DE nr 1O/1988-89 med anledning av ltl 

Barbro Sundbacks m.f L hemställnings

motion till landskapsstyrelsen angåen

de tillsättande av ett ungdomsråd på 

parlamentarisk bas. 

· daren för Alands Ungdomsförbund Berit Lindqvist, notarien Susanne Eriksson och 
·;. . 

u~gdomssekreteraren i Mariehamn Susanne Wärnhjälm, får i anledning härav anföra 

( - följande: 

I motionen föreslås att landskapsstyrelsen omedelbart tillsätter ett ungdomsråd på 

parlamentarisk bas för att ge ungdomar möjlighet att engagera sig i samhällsfrågor 

och påverka behandlingen av ungdomsfrågor . Ett ungdomsråd skulle utgöra en 

takorganisation för allt ungdomsarbe~~ i , landskapet och ge ungdomsfrågorria 

samma ställning i landskapspolitiken som kultur- och idrottsfrågorna. 

I samband med att förslaget t.ill landskapslag om ungdomsarbete antogs av 

landstinget den 2 oktober 198 i' g~dkände landstinget enhälligt den av kulturutskot

tet framlagda hemställningsklämmen om att landskapsstyrelsen i brådskande ord.:. 

ning utreder och bereder införandet av ett ungdomsråd. Tills vidare har landskaps

styrelsen inte vidtagit åtgärder för att tillsätta ett ungdomsråd. 

Kulturutskottet anser att organiserat ungdomsarbete i olika former har stor 

betydelse och att ungdomarna bör vara delaktiga i detta. På landsbygden och i 

skärgården finns en traditionell ungdomsverksamhet som bedrivs av ungdomsföre

ningarna med stöd av Alands ungdomsförbund. I Mariehamn sköts ungdomsarbetet 

främst av staden. 

De resurser som anslås för ungdomsverksamhet är begränsade och medlemsfördelas 

på direkt fältverksamhet och administration. Hur fördelningen bör göras kan 

bedömas från olika utgångspunkter. Enligt utskottets mening bör resurserna för 

ungdomsverksamheten på fältet under inga omständigheter minskas. Det intresse 

som finns och de ideella insatser som görs bör uppmuntras. 
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De uppgifter som ett ungdomsråd skulle handha kan i stor utsträckning skötas av 

befintliga ungdomsorganisationer. Ålands Ungdomsförbund kan fungera som arran

gör eller koordinator för större evenemang såsom ungdomsting och dylikt samt 

även i viss mån fungera såsom remissorgan i ung domsfrågor. 

Även föreningsrådet på Åland r.f. som bildades för att fungera såsom ett 

samarbets- och kontaktorgan bl.a. i nordiska frågor kan handha motsvarande 

uppgifter • 

. Kulturutskottet har sålunda inte funnit tillräckliga skäl för att föreslå godkännande 

av motionens kläm om att omedelbart tillsätta ett ungdomsråd. Landskapsstyrelsen 

bör ändå med anledning av den hemställningskläm som landstinget antog den 2 

oktober 1987 utreda och bereda frågan om tillsättande av ett ungdomsråd. 

Ledamoten Mirjam Öberg anmäler avvikande åsikt och anser att ett parlamenta

riskt ungdomsråd bör tillsättas på en prövotid om fyra,år. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 11 april 1989 

att Landstinget mätte förkasta hem

ställningsmotionen nr 19/1988-89. 

På kulturutskottets vägnar: 

Sigvard Nordberg 

viceordförande 

Bjarne Pettersson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: viceordföranden Nordberg samt 

ledamöterna Fagerholm, Lindeman och Öberg. 


