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KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 14/1976-77 

med anledning av vtm Nils Dahlmans m.fl. 

hemställningsmotion till landskapsstyrelsen 

angående tillsättande av en kommitte f~r 

undersökning av de samhälleliga uppgifterna 

f~r idrottsverksamhetens f~rkovran. 

Landstinget har inbegärt kulturutskottets utlåtande ~ver ovannämnda 

hemställningsmotion. Med anledning härav får utskottet, som i ärendet 

h~rt vicetalman Nils Dahlman och Ålands Idrottsdistrikts ordf~rande, 

dipl.ekon. Rudolf Mattsson, anf~ra f~ljande: 

Kulturutskottet delar motionärernas uppfattning om idrottens stora 

betydelse i samhället och anser det därf~r naturligt att idrottsverk~ 

samheten får erforderligt st~d från samhällets sida. Idrottsverksamhet 

kan i våra dagar svårligen byggas enbart på ideell bas. De eldsjälar 

som oftast utan ersättning eller blott f~r en ringa sådan offrat tid 

och krafter på ledarskap och instrukt~rssysslor blir efter hand tvungna 

att ge upp. 

I riket f~religger ett f~rslag till idrottslag, vilket den 19 januari 

detta år ~verlämnades till undervisningsministern. Med idrott avses i 

detta lagf~rslag inte enbart tävlingsidrott utan alla former av det 

som brukar kallas fysisk fostran, hobby- .och fritidsverksamhet på kropps

kulturens område. Genom den tilltänkta lagen skulle bl.a. de kommunala 

idrottsnämnderna bli lagfästa organ, och statsbidrag enligt kommunernas 

bärkraftsklass skulle ut~ver vad som nu tillämpas utgå f~r avl~ning 

av kommunalt anställda idrottssekreterare eller instrukt~rer och f~r 

deras resekostnader. Likaså skulle statsbidrag ges f~r de kommunala 

idrottsnämndernas verksamhet och resor, för understöd till idrottsfö

reningar och f~r driftskostnader för idrottsanläggningar. 

Eftersom idrottsverksamheten ligger inom självstyrelseförvaltningens 

beh~righetsområde och tillika uppenbara fördelar med en . idvott~l~g 

vore att vinna, anser utskottet att en kommitte borde tillsättas med 

uppgift att f~lja upp utvecklingen av idrottslagen i riket och med denna )i 

som bas utarbeta ett förslag till landskapslag om idrottsverksamhet, 

särskilt anpassad till åländska förhållanden. En sådan kommitte borde 

lämpligen vara sammansatt av representanter för kommunerna, idrotts

distriktet, bolldistriktet, motionsförbundet, gymnastikdistriktet och 

lagberedningen. 

Kulturutskottet efterlyser även en för åländska förhållanden anpassad 

lag om landskapsidrottsnämnd i motsvarighet till rikets lag om läns

idrottsnämnder. I rikets förordning av den 10 oktober 1975 är landskapet 

Åland uttryckligen undantaget bestämmelserna i förordningen. Vid bered

ningen av lagen kunde den ovan f~reslagna kommitten vara behjälplig. 
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Slutligen vill kulturutskottet betona önskvärdheten av att Åland 

skulle få en representant i statens idrottsråd. Rådet består av sjutton 

medlemmar och tillsattes 1975. 
Med hänvisning till det som ovan anförts får kulturutskottet föreslå 

att landstinget hos landskapsstyrelsen 

hemställer om tillsättandet av en landskaps

kommitte med uppgift att undersöka de sam

hällel~ga uppgifterna för idrottsverksamhe~ 

r 
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tens befrämjande och inkomma med förslag 11 

till härav föranledda åtgärder. 

Mariehamn den 27 mars 1977. 
På kulturutskottets vägnar: 

J ordf ör ande 

sekretErare 

Närvarande i utskottet: ordföranden Sanders, viceordföranden Olof M. 

Jansson, ledamoten Fagerho1m' !.9.tnt '- ersättarna Dahl'en· och Nyluhli~ 
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