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KUL TUR UTSKOTTETS BETÄNKAN

DE nr 5/1987-88 med anledning av ltm 

Holger Erikssons m.fl. hemställnings

motion till landskapsstyrelsen angåen

de möjligheterna att inrätta fritidsle

dartjänster i skärgården. 

Landstinget har den 27 november 1987 inbegärt kulturutskottets yttrande över 

nämnda motion. Utskottet som i ärendet hört utbildningsinspektören Jan-Erik 

Akcrfclt, representanterna för Alands ungdomsförbund Berit Lindqvist, Gard Hägg

blom och Bertil Holmqvist, samt rektorn för Medborgarinstitutet i Mariehamn 

Börje Lång får i anledning härav anföra följande. 

I motionen sägs att de kulturella aktiviteterna i skärgården under senare tid 

förskjutits från höst och vinter till sommarhalvåret vilket mest påtagligt drabbar 

barnen och de yngre invånarna. Enligt motionärernas uppfattning kunde fritidsleda

re bidra aktivt till en levande skärgård varför landskapsstyrelsen föreslås utreda 

möjligheterna att inrätta fritidsledartjänster framförallt i geografiskt isolerade 

ösamhällen i skärgården. 

Kulturutskottet konstaterar att inrättande av fritidsledartjänster närmast är en 

kommunal angelägenhet eller en uppgift för de ideella organisationerna men att 

landskapet givetvis kan bidra genom att bevilja landskapsandelar eller ekonomiskt 

stöd i andra former. 

Vidare konstaterar utskottet att landskapslagstiftningen redan idag ger kommuner

na möjligheter att erhålla landskapsandel för inrättande av tjänster liknande de i 

motionen föreslagna. Enligt landskapslagen om ungdomsarbete (86/87) kan till 

kommun erläggas landskapsandcl för vissa kostnader för avlönande av t.ex. en 

ungdomsledare. Enligt landskapslagen om kulturell verksamhet (39/83) kan land

skapsandcl erläggas för avlönande av kultursekreterare, kulturinstruktör, konst

instruktör eller annan tjänsteman inom kommunens kulturväsende och enligt 

Idrottslag för landskapet Aland (42/83) kan landskapsandclar om särskilda skäl 

föreligger beviljas kommun för avlönande av idrottssekrcterare eller -instruktör. 

Enligt landskapslagcn om ungdomsarbctc kan landskapsstyrelsen också bevilja 

projektunderstöd för ungdomsforskning och internationellt ungdomssamarbete samt 

för andra ändamål ._s_QDl_fr.~ml9.L.YP&.99rDsy~r~sa_r:nJJ.~t52n ___ LJ~n~~''3-RQ!~ Tänkbara 



- 2 -

projekt för vilka understöd enligt utskottets mening kunde beviljas är sådana 

projekt vilka organisationer som Ålands ungdomsförbund, Rädda Barnen och Folk

hälsan tar initiativ till i syfte att blåsa liv i skärgärdskommunernas fritids- och 

barnkulturvcrksamhct genom att dels dirck t bedriva verksamhet och dels lära upp 

blivande ledare. Enligt utskottets mening är tidsbegränsade projekt i många fall till 

fördel eftersom förhållandena för de olika ungdomskullarna växlar frän tid till 

annan. I sammanhanget kan också nämnas dels att möjlighet numera finns att i 

Medborgarinstitutets regi anordna kurser även för personer under 16 år och dels att 

fritidsverksamhet även kan anordnas inom skolornas elevklubbar. 

Slutligen önskar utskottet framhålla att landskapsstyrelsen i högre grad än hittills 

.kunde informera kommuner och organisationer om vilka olika möjligheter som finns 

till landskapsandelar och -stöd. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet härmed vördsamt föreslå 

Mariehamn den 15 mars 1988 

att Landstinget med förkastande av 

hcmställningsmotion nr 31 /1987-88 

bringar betänkandets motivering till 

landskapsstyrclscns kännedom. 

På kulturutskottets vägnar: 

Sigvard Nordberg 

viceordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: viceordföranden Nordberg samt 

ledamöterna Fagerholm, Lindeman och Öberg. 


