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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 29 

Fastställande av principer för stöd till anskaffningar av 

idrottsredskap.   

ÅLR 2017/7607 

 

Beslöts fastställa principer för stöd till idrottens redskapsinvesteringar 

enligt bilaga. 

 

Nr 30 

Medlemskap som huvudman för Åland i The International 

Cities of Refuge Network.  

ÅLR 2017/4726  

90 U3 

Mariehamns stad önskar att landskapsregeringen tar ställning till att söka 

medlemskap i organisationen International Cities of Refuge Network 

(ICORN) som arbetar för att ge temporär fristad och skydd åt förföljda 

kulturarbetare. Stadsstyrelsen anser att ett åländskt medlemskap bör 

sökas av en organisation eller myndighet som har hela Åland som 

verksamhetsområde. Staden och övriga kommuner och organisationer bör 

dock bjudas in som formella parter i samarbetet. Kostnaderna är 

uppskattade till knappt 60 000 euro per år för mottagande av en person 

enligt stadens beräkningar. Mariehamns stad föreslår att en 

finansieringsmodell utarbetas efter det att samarbetsparterna är 

klargjorda. 

 

Landskapsregeringen konstaterar att nätverket ICORN utför ett viktigt 

arbete och Mariehamns stads förslag är intressant. Med hänvisning till att 

budgeterade medel inte har reserverats för detta syfte avser 

landskapsregeringen dock inte söka medlemskap i organisationen i detta 

skede. Däremot kan landskapet ha enligt en stödjande roll till en 

fristadsverksamhet ifall Mariehamns stad eller någon annan kommun 

beslutar att söka medlemskap i ICORN.  

_____________________________________ 

 

 

 



Bilaga, U317E23:29  

 

Principer för investeringar i idrottsredskap   

Investeringar under 4 000 euro 

Ålands idrott beslutar om stöd för anskaffning av idrottsredskap då sökanden är en 

medlemsförening under Ålands idrott och då totalkostnaden understiger 4.000 euro. 

Anskaffningar som beviljats stöd ska genomföras under det år som stödet har beviljats. 

Minsta totala belopp för att ansökan ska upptas till behandling är 1.000 euro. 

 

Investeringar över 4 000 euro 

Landskapsregeringen beslutar om stöd för investering av idrottsredskap med en 

totalkostnad som överstiger 4.000 euro efter förslag av Ålands idrott. Stödet gäller sökande 

med egen anläggning, det vill säga en anläggning som sökanden äger, hyr eller arrenderar. 

Stöd kan dock även beviljas om sökanden förfogar över ett eget utrymme i annans 

anläggning enligt hyres- eller annat skriftligt avtal.  

Övrigt 

Landskapsregeringen fattar också beslut om ansökan av organisation som inte är medlem i 

Ålands Idrott. Beslut sker efter yttrande från Ålands idrott.  

För samtliga ovan nämnda anskaffningar kan stödet utgöra max 50 procent av godtagbara 

kostnader i enlighet med de principer som landskapsregeringen fastställt 15.9.2017. Stödet 

beviljas inte redskap som endast avses för skolverksamhet.  

Beträffande byggande och renovering av idrottsanläggning se de av Landskapsregeringen 

den 15.9.2017 fastställda principerna. 
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