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STORA UTSKOTTETS betänkande nr 6/1972-73 

med anledning av landskapsstY+~lsen$ 

framstälini~~ ti:1i~.1i~nds i~~a:~tlng µied 

tör.sla?.-:tiilJ,. J,.q.ng§k~ps:l.ag ~: QPf ·k omm1,mal t , 
un~dom~arbe~e. _ ... . _ _ . _ _ 

Land stinget, som i ärendet fått mottaga kH11~futskqt t~°t§ petänkapde 
nr l/1972-T3-,. :Pe:q; däröver inbegärt stora ·utskottets- utlåtaga,e ; .. .... , . 

Stora ut skot tet--del·a:r i allt · väsen tligt--kul turutsk ottets, uppf att

ning om det ; föreliggande lagförslaget. Endast i följande avseenden 

har utskc5ttet ·v1d sin behand~il'lg · av är ridet . kGm:mit --till , aEnat --resµ.J_~at. 

· · --~ · I ' .t'.l'ere · av ~ · ··1anq' ~k1;:1.pet~ -· komnn.ine :p ·:· tö~ekorurn~:r: .--~tt · l±va,ktig·t ·99h · 

mångsidigt ungd(:)msarbete inom före-ningfll ;j;v.~ts ram j _ _vilket bygger helt 
. .. . . . ~ · ~ """ .. .. . ,-. . .. 

p~ j,geg,:U,;tet .. o_cli :frivilligt arp~:!;E?.-. .. J2ej:; _ kan måhända ligga en_v:i,~H~ - . . . - . 

fara för de i:ptre ssen, som ut gör mot i va ti on ,för -des~a på allt sät:t . _ 

eftersträvan s:värg~ . a1~ttY.i tete:r,.: !I pm env9r_.,- k9mi1-J1J.fl obl~f;a.~ori~kt :j, :~ lagen 

ålägges -att p,:pställa tjänstemän för ill?_gdomsarbete_! . . :O~~~? ;r- -har iitskot-

tet önskat bibehålla rätten att pröva behovet av att <iYl:i.k tjänst in- '71 

:rätta@ -ho~ kOf4ID1l.n~n o Gh . f(:)re slår ändring i detta. häns~end e. 

S~org. µ.tskott~.t delar ej .. ku~t;urutskottets mening ~tt stadgan det; __ , 

i _ 2 lil?Il1 • skP:l:le avse r;;~bart landskonmn,m. Det kan _ e j anses önskvärt 

att i lagen omintetgQJ:'El möj~gheten att inrätta tjänst gemensamt för 

staden och landskommup :1 om detta skulle visa sig ändamålsenligt . 

.§_i:._ Ehuru givetvis de politiska ungdomsföreningar, som verkar i 

landskapet , även de utgör eJ_Cponenter för den ungdomsve:rks a,mhet, so.m 

samhället i dag bör stöda och f:rämja, anser stora utskottet icke att 

dessa föreningar beviljade kommunala understöd för verksamheten skall 

berättiga till i stadgandet avsedda landskapsbidrag. Det huvudsakliga 

motivet härför utgör den omständigheten, att denna verksamhet erhåller 

partistöd, och sålunda har frågan om samhällets ekonomiska stödverk

samhet ordnad på annat sätt. Häri föreslås ändring, och i konsekvens 

därmed även i 8 §. 

11 §. En komplettering av denna hänvisningsparagraf har för klar

hetens skull ansetts påkallad. 

Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet vördsamt 

föreslå 

' 
att Landstinget måtte antaga lagförsla

get i följande lydelse: 
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L a n d s k a p s 1 a g 

om kommunalt ungdomsarbete . 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1-3 §§, 

(Lika som landskapsstyrelsens framställning). 

4 §. 
( Lika som kulturutskottets förslag). 

5 §, 
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Kommun kan för ungdorns arbete i sin tjänst anställa en eller flera 

tjänsteinnehavare med för ändamålet lämplig utbildning eller erfaren

het, 

(2 mom, lika som landskapsstyrelsens framställning). 

(Uteslutn,) 

6 § 0 

(1 mom. 1 och 2 punkterna lika sorn landskapsstyrelsens framställ- 11 

ning), 

3) godtagbara årliga understöd som beviljats ideella (uteslutn ~ 

och andra lokala ungdornsföreningar såsom bidrag för deras verksamhet 

ävensom för,' täckande av anskaffnings- och grund för bä ttringskostnader 

på dem tillhöriga utrymmen; samt 

(1 mom. 4 punkten och 2 mom. lika som landskapsstyrelsens frarn

st.9.llning). 

7 §, 

(Lika som kul tu rut skottets förslag), 

8 § 0 

Landskapsstyrelsen utfärdar närmare bestämmelser om villkoren för 

att årliga bidrag 9 som har beviljats ideella (uteslutn.) och andra 

lokala ungdoms föreningar av kommunala medel 9 skall godkännas som ut

gifter 9 vilka berättigar till landskapsbidrag . 

9-10 §§, 

(Lika som landskapsstyrelsens framstä llning), 

11 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1973 9 dock så att i 6 och 7 

§§ nämnda bidrag kan beviljas för verksamheten från och med den 1 j uli 

1972, 
.e f?, //, t ,,i 

. /. ~Ca:l berg ;M:~:~erare. , 
___ Närvarande---~ 1:i:j:q3}i; ot.te1:; ~ 9.;r;d;G:lranden. Hags.t.rö. rn_~ yi_c e_Q:r;>d_:föranden __ S'öd_ex.

ström -·srunt 1eclai:nöteii1a ·Ber;ig:tz9 _Berg j Bj örklu:nd,Friberg,Salmen,Sundberg ~ 
Söcferl und, Öströrli sarnt ersättaren Sand ers . 
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