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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag 
om ändring av idrottslagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att statens id
rottsråd, statens idrottsvetenskapliga råd och 
delegationen för specialgruppers idrottsverk
samhet, vilka är undervisningsministeriets sak
kunnigorgan, skall ersättas med ett enda organ, 
statens idrottsråd. statens idrottsråd skall bistå 
undervisningsministeriet vid behandlingen av 

principiellt viktiga och vittsyftande idrottspoli
tiska frågor. statens idrottsråd skall ha en 
idrottspolitisk och en idrottsvetenskaplig sek
tion samt en sektion för specialidrott. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så 
snart som möjligt sedan den har antagits och 
blivit stadfäst. 

ALLMÄN MOTIVERING 

l. Nuläget 

I idrottslagen (984/79) stadgas om idrottsför
valtningen inom statens centralförvaltning, i 
länen och i kommunerna. I lagen stadgas även 
om beviljande av statsandelar och statsunder
stöd för idrottsverksamheten. 

Den allmänna ledningen och tillsynen över 
idrottsverksamheten ankommer på undervis
ningsministeriet (4 § l mom.). Ministeriets sak
kunnigorgan i angelägenheter som avses i 
idrottslagen är statens idrottsråd. I angelägen
heter som rör gymnastik- och idrottsvetenska
pen är statens idrottsvetenskapliga råd sak
kunnigorgan (4 § 2 mom.). Dessutom är dele
gationen för specialgruppers idrottsverksamhet 
undervisningsministeriets sakkunnigorgan. 

Statens idrottsråd. Närmare bestämmelser 
om tillsättandet av statens idrottsråd, dess 
sammansättning och uppgifter ingår i statsrå
dets beslut om statens idrottsråd (l 084/83). 
Statens idrottsråd har bl.a. till uppgift att avge 
utlåtanden och göra framställningar i statsun
derstödsärenden som avses i idrottslagen, avge 
utlåtande om anslag som skall upptas i stats
budgeten för främjande av idrott och fysisk 
fostran, ta initiativ i ärenden som gäller idrotts-

310592A 

politik samt att på undervisningsministeriets 
begäran avge utlåtanden i ärenden som med 
tanke på idrottspolitik och fysisk fostran är 
vittsyftande (3 §). 

statens idrottsråd består av en ordförande, 
två vice ordförande och högst 14 andra med
lemmar, vilka envar har en personlig suppleant. 
Till medlemmar av idrottsrådet kallar statsrå
det, efter att ha hört organisationer och sam
fund vilka är representativa för olika områden 
inom idrotten och den fysiska fostran, personer 
som är förtrogna med idrott och idrottspolitik 
(2 §). statens idrottsråd tillsätts för en mandat
period som börjar tre månader efter att riks
dagens mandatperiod har börjat och upphör 
tre månader efter att riksdagens mandatperiod 
har löpt ut. 

Statens idrottsvetenskapliga råd. Enligt l § 
statsrådets beslut om statens idrottsvetenskap
liga råd (151 /82) är rådets uppgift att följa med 
gymnastik- och idrottsvetenskapens utveckling 
i hemlandet och utlandet samt att på begäran 
av undervisningsministeriet förberedelsevis be
handla ärenden som ansluter sig till den gym
nastik- och idrottsvetenskapliga forskningen 
och planeringen samt utvecklandet av dessa. 
Rådet kan även göra framställningar och ta 
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initiativ i angelägenheter som hör till dess 
verksamhetsområde. Undervisningsministeriet 
skall före avgörandet av ett ärende inbegära 
statens idrottsvetenskapliga råds utlåtande i 
vissa ärenden som uppräknas i 2 § i statsrådets 
beslut och som hör till rådets verksamhetsom
råde. 

Till statens idrottsvetenskapliga råd hör en 
ordförande, en vice ordförande och nio andra 
medlemmar som statsrådet förordnar för tre år 
i sänder. Medlemmarna i rådet skall vara 
personer som har kännedom om det praktiska 
forskningsarbetet och tillämpningen av dess 
resultat samt om verksamheten vid de institu
tioner och i de föreningar som företräder 
gymnastik- och idrottsvetenskapligt forsknings
arbete. Medlemmarna bör företräda olika om
råden inom gymnastik- och idrottsvetenskapen 
och olika samhällsåskådningar (3 §). 

Delegationen för specialgruppers idrottsverk
samhet. Ett sakkunnigorgan i anslutning till 
undervisningsministeriet är även den delegation 
för specialgruppers idrottsverksamhet som till
sätts av statsrådet för tre år i sänder (statsrå
dets beslut om delegationen för specialgruppers 
idrottsverksamhet, 1170/87). Delegationen är 
ett samarbetsorgan för ämbetsverken och in
rättningarna inom respektive förvaltningsgre
nar, handikapp- och folkhälsoorganisationerna 
samt idrottsorganisationerna. Delegationen är 
tillsatt för riksomfattande planering, utvecklan
de och genomförande av idrottsverksamheten 
för specialgrupper samt samordnande av den 
idrottsverksamhet för specialgrupper som 
anordnas av de olika förvaltningsgrenarna. 
Den har bl.a. till uppgift att följa den funktio
nella utvecklingen på området för specialgrup
pers idrottsverksamhet, avge expertutlåtanden 
som gäller specialgruppers idrottsverksamhet 
samt främja utvecklandet av specialgruppernas 
idrottsverksamhet inom kommunerna 2 §. 

2. De föreslagna ändringarna 

I denna proposition föreslås att de nuvaran
de organen statens idrottsråd (fi. valtion urhei
luneuvosto ), statens idrottsvetenskapliga råd 
och delegationen för specialgruppers idrotts
verksamhet ersätts med ett enda organ, statens 
idrottsråd (fi. valtion liikuntaneuvosto ). Av
sikten är att genom att koncentrera de tre 
nuvarande sakkunnigorganens uppgifter till 
statens idrottsråd stärka sakkunnigorganens 

ställning inom idrottsverksamheten. Syftet med 
reformen är dessutom att effektivera behand
lingen av ärendena och att förbättra samarbe
tet mellan de idrottspolitiskt sakkunniga. 

Statens idrottsråd skall vara ministeriets sak
kunnigorgan särskilt i ärenden som gäller 
idrottspolitisk planering på medellång och 
längre sikt samt i andra principiellt viktiga och 
vittsyftande frågor. Idrottsrådet skall till minis
teriet avge utlåtande om anslag som skall 
upptas i statsbudgeten för stödjandet av idrott 
och fysisk fostran. Rådet skall göra framställ
ningar och avge utlåtanden till ministeriet i 
statsunderstödsfrågor samt följa genomföran
det av det riksomfattande idrottspolitiska pro
grammet. 

Rådet skall bestå av tre sakkunnigsektioner: 
en idrottspolitisk sektion, en idrottsvetenskap
lig sektion och en sektion för specialidrott. 
Avsikten med dessa sektioner är att säkerställa 
att idrottsrådet har tillgång till nödvändig 
sakkunskap i specialfrågor som gäller idrotts
verksamheten. sektionerna kommer att ha 
uppgifter av två olika slag. För det första skall 
de inom sitt verksamhetsområde bereda frågor 
som skall behandlas i idrottsrådet För det 
andra skall de i idrottsrådets namn behandla 
ärenden som av rådet överförts på en sektion. 
Genom statsrådsbeslut skall även ärenden som 
faller inom en sektions verksamhetsområde 
kunna överföras på en sektion för behandling. 
Avsikten är t.ex. att idrottsrådets idrottsveten
skapliga sektion alltid skall behandla de ären
den som gäller fördelningen av idrottsveten
skapliga anslag. sektionerna skall vara tämli
gen självständiga. 

På grund av den ovan beskrivna omorgani
seringen av undervisningsministeriets sak
kunnigorgan föreslås det att 4 § idrottslagen 
ändras så att i paragrafen intas grundläggande 
stadganden om det nya statens idrottsråd. Det 
föreslås att motsvarande justeringar gällande 
det nya sakkunnigorganets finskspråkiga be
nämning (valtion liikuntaneuvosto) görs i la
gens 8 § 5 mom., 18 § samt 24 § l och 3 mom., 
i vilka lagrum nu är stadgat om det gamla 
statens idrottsråds (fi. valtion urheiluneuvosto) 
uppgifter. De uppgifter som ankommit på det 
gamla statens idrottsråd bibehålls oförändrade. 
I de nämnda 8 § 5 mom., 18 § samt 24 § l och 
3 mom. föreslås dessutom vissa språkliga juste
ringar i den svenskspråkiga ordalydelsen. 

Dessutom föreslås 8 § 5 mom. ändrad så att 
det belopp som statsrådet fastställer bestäms 
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enligt kommunens invånarantal på årets första 
dag. Ändringen motsvarar 8 a§ (1028/89) lagen 
om befolkningsböcker. 

3. Ärendets beredning 

statsrådet tillsatte i april 1988 en kommitte 
med uppgift att bedöma och revidera de 
allmänna målen i motiveringen till idrottslagen 
såsom utgångspunkt för den idrottspolitik som 
kommer att bedrivas under 1990-talet, att 
utreda utvecklingsmöjligheterna för idrottskul
turen samt att utarbeta ett förslag till idrotts
politiskt program och därmed förknippade 
åtgärder. I sitt betänkande, som blev färdigt i 
maj 1990, granskade idrottskommitten även de 
idrottspolitiska sakkunnigorganen. Kommitten 
föreslog att ett sakkunnigorgan under under
visningsministeriet, statens idrottsråd, skulle 
inrättas. Idrottsrådets uppgift skulle vara att 
granska idrottspolitiken från en vidare syn
punkt och behandla de stora och vittsyftande 
frågorna inom idrotten. Enligt kommittens 
förslag skulle idrottsrådets självständiga sak
kunnigorgan vara idrottssektionen, vetenskaps
sektionen och sektionen för specialidrott. (Id
rottskommitten. Idrottspolitikens linjer på 
1990-talet, kommittebetänkande 1990:24). 

Utlåtanden om idrottskommittens förslag 
erhölls från nio ministerier, tre centrala ämbets
verk, de flesta länsidrottsnämnderna, på idrot
tens område verksamma delegationer och mot
svarande organ, ämbetsverk, inrättningar och 
sammanslutningar, Finlands stadsförbund och 
förbundet Suomen Kunnallisliitto, sex partier 
samt idrottsvetenskapliga institutioner och 
samfund. 

I utlåtandena ställde man sig övervägande 
positivt till idrottskommittens förslag om en 
omorganisering av sakkunnigorganen. Främst 
de remissinstanser som representerar idrottsve
tenskapen var positivt inställda till att statens 

idrottsvetenskapliga råd alltjämt bibehålls som 
ett självständigt sakkunnigorgan under under
visningsministeriet. 

Undervisningsministeriet tillsatte i november 
1990 en arbetsgrupp med representanter för det 
gamla statens idrottsråd, statens idrottsveten
skapliga råd samt delegationen för specialgrup
pers idrottsverksamhet och idrottens centralor
ganisationer för att på basis av idrottskommit
tens förslag bereda förslag till stadganden som 
behövs för inrättandet av ett nytt statens 
idrottsråd. 

Den proposition som nu avlåts baserar sig 
på arbetsgruppens förslag, som blev färdigt i 
februari 1991. 

4. Propositionens ekonomiska och 
organisatoriska verkningar 

Propositionen har inte n~gra nämnvärda 
statsekonomiska verkningar. Aven de organi
satoriska verkningarna av omorganiseringen av 
sakkunningorganen under undervisningsminis
teriet är obetydliga. Reformen förutsätter inte 
någon ökning av personalen inom statsförvalt
ningen. 

5. Närmare stadganden och be
stämmelser 

statsrådet kommer att utfärda närmare fö
reskrifter om statens idrottsråds och dess sek
tioners sammansättning, om tillsättandet av 
dem om deras uppgifter. 

6. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt sedan den har antagits och blivit 
stadfäst. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 
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Lag 
om ändring av idrottslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 4 § 2 mom., 8 § 5 mom., 18 § samt 24 § l och 3 mom. idrottslagen av den 21 december 

1979 (984/79), 
av dessa lagrum 4 § 2 mom. och 24 § 3 mom. sådana de lyder i lag av den 6 mars 1987 (306/87) 

samt 8 § 5 mom. sådant det lyder i lag av den 22 december 1983 (1146/83), som följer: 

4§ 

Undervisningsministeriets sakkunnigorgan i 
angelägenheter som avses i denna lag är statens 
idrottsråd om vars tillsättande, sammansätt
ning och uppgifter bestäms närmare genom 
beslut av statsrådet. Idrottsrådet består av en 
idrottspolitisk sektion, en idrottsvetenskaplig 
sektion och en sektion för specialidrott. stats
rådet kan bestämma vilka av idrottsrådets 
ärenden som slutligt kan avgöras av en sektion. 

8§ 

A v de i l m om. 2, 3 och 4 punkten nämnda 
kostnader som kommunen har haft för uppgif
ter inom idrottsväsendet kan såsom grund för 
bestämmande av statsandel beaktas högst ett 
av statsrådet årligen inom ramen för statsbud
geten fastställt belopp som bestäms enligt 
kommunens invånarantal på årets första dag. 
Innan statsrådet beslutar om beloppet, skall 
utlåtande av statens idrottsråd inhämtas. 

Helsingfors den 10 maj 1991 

18 § 
statsrådet godkänner, efter att statens id

rottsråd har avgett utlåtande i ärendet, de 
riksomfattande idrottsorganisationer som kan 
få statsunderstöd enligt denna lag. 

24 § 
Beslut om beviljande av understöd enligt 5 

kap. fattas av statsrådet vid föredragning från 
undervisningsministeriet. Framställningen till 
undervisningsministeriet om fördelningen av 
understöden görs av statens idrottsråd. 

Undervisningsministeriet beslutar om be
viljande av understöd och lån som nämns i 4 
kap. Länsidrottsnämnden kan dock bevilja 
understöd och lån för en idrottsanläggnings 
anläggningskostnader i enlighet med vad som 
bestäms genom beslut av undervisningsministe
riet Innan undervisningsministeriet beslutar 
om beviljande av understöd och lån, skall 
ministeriet inhämta utlåtanden av länsidrotts
nämnden och statens idrottsråd. 

Denna lag träder i kraft den 1991. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för

utsätter får vidtas innan den träder i kraft. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Minister Tytti lsohookana-Asunmaa 
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Bilaga 

Lag 
om ändring av idrottslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 4 § 2 mom., 8 § 5 mom., 18 § samt 24 § l och 3 mom. idrottslagen av den 21 december 

1979 (984/79), 
av dessa lagrum 4 § 2 mom. och 24 § 3 mom. sådana de lyder i lag av den 6 mars 1987 (306/87) 

samt 8 § 5 mom. sådant det lyder i lag av den 22 december 1983 (1146/83), som följer: 

Gällande lydelse 

4§ 

Undervisningsministeriets sakkunnigorgan i 
angelägenheter som avses i denna lag är statens 
idrottsråd. I angelägenheter som rör gymnastik
och idrottsvetenskapen är statens idrottsveten
skapliga råd sakkunigorgan. 

A v kommuns i l m om. 2, 3 och 4 punkterna 
avsedda, av uppgifter inom idrottsväsendet 
föranledda kostnader kan såsom grund för 
bestämmandet av statsandel beaktas högst ett 
av statsrådet årligen inom ramen för statsför
slaget fastställt markbelopp för envar invånare, 
som föregående år mantalsskrivits i kommu
nen. Innan statsrådet besluter om det i detta 
moment avsedda markbeloppet, skall det in
hämta statens idrottsråds utlåtande i ärendet. 

18 § 
statsrådet godkänner, efter det statens 

idrottsråd avgivit utlåtande i ärendet, de riks
omfattande idrottsorganisationer, vilka kan er
hålla statsunderstöd enligt denna lag. 

24 § 
Beslut om beviljande av understöd, som 

avses i 5 kap., fattas av statsrådet vid före
dragning från undervisningsministeriet Fram
ställningen till undervisningsministeriet om för-

8§ 

Föreslagen lydelse 

4 § 

Undervisningsministeriets sakkunnigorgan i 
angelägenheter som avses i denna lag är statens 
idrottsråd om vars tillsättande, sammansättning 
och uppgifter bestäms närmare genom beslut av 
statsrådet. Idrottsrådet består av en idrotts
politisk sektion, en idrottsvetenskaplig sektion 
och en sektion för specialidrott. statsrådet kan 
bestämma vilka av idrottsrådets ärenden som 
slutligt kan avgöras av en sektion. 

Av de i l mom. 2, 3 och 4 punkten nämnda 
kostnader som kommunen har haft för uppgif
ter inom idrottsväsendet kan såsom grund för 
bestämmande av statsandel beaktas högst ett 
av statsrådet årligen inom ramen för statsbud
geten fastställt belopp som bestäms enligt kom
munens invånarantal på årets första dag. Innan 
statsrådet beslutar om beloppet, skall utlåtande 
av statens idrottsråd inhämtas. 

18 § 
statsrådet godkänner, efter att statens id

rottsråd har avgett utlåtande i ärendet, de 
riksomfattande idrottsorganisationer som kan 
få statsunderstöd enligt denna lag. 

24 § 
Beslut om beviljande av understöd enligt 5 

kap. fattas av statsrådet vid föredragning från 
undervisningsministeriet Framställningen till 
undervisningsministeriet om fördelningen av 
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Gällande lydelse 

delningen av understöden göres av statens 
idrottsråd. 

Beslut om beviljande av understöd och lån 
som nämns i 4 kap. fattas av undervisningsmi
nisteriet. Länsidrottsnämnden kan dock bevilja 
understöd och lån för en idrottsanläggnings 
anläggningskostnader i enlighet med vad som 
bestäms genom beslut av undervisningsministe
riet. Innan undervisningsministeriet beslutar 
om beviljande av understöd och lån, skall 
ministeriet inhämta utlåtanden av länsidrotts
nämnden och statens idrottsråd. 

Föreslagen lydelse 

understöden görs av statens idrottsråd. 

Undervisningsministeriet beslutar om beviljan
de av understöd och lån som nämns i 4 kap. 
Länsidrottsnämnden kan dock bevilja under
stöd och lån för en idrottsanläggnings anlägg
ningskostnader i enlighet med vad som bestäms 
genom beslut av undervisningsministeriet. In
nan undervisningsministeriet beslutar om bevil
jande av understöd och lån, skall ministeriet 
inhämta utlåtanden av länsidrottsnämnden och 
statens idrottsråd. 

Denna lag träder i kraft den 1991. 
Atgärder som verkställigheten av lagen förut

sätter får vidtas innan den träder i kraft. 


