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Riksdagen

Statsrådets redogörelse om idrottspolitiken
SRR 6/2018 rdKuUB 22/2018 rd

Ärende
Statsrådets redogörelse om idrottspolitiken (SRR 6/2018 rd).
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 22/2018 rd).
Beslut
Riksdagen har med anledning av redogörelsen godkänt följande ställningstagande enligt betänkandet:
Riksdagen förutsätter att
1. regeringen säkerställer styrningen och verkställandet över förvaltningsgränserna av den
idrottspolitiska redogörelsen (SRR 6/2018 rd); i sammanhanget ska regeringen överväga
koordinering av idrottsfrämjande på statsrådsnivå och att stärka ställningen för Statens
idrottsråd, exempelvis för att effektivisera utvärderingen av genomslaget, och att placera
idrottsrådet i samband med statsrådets kansli; dessutom ska regeringen överväga lämpligheten av temaorienterad budgetering, som utskottet stöder, för förvaltningsövergripande
främjande av fysisk aktivitet,
2. regeringen bedömer över förvaltningsgränserna systemet för styrning av motionsidrott
och hälsofrämjande motion och dess funktion och förtydligar som del av det exempelvis de
regionala organisationernas roll för att öka den fysiska aktiviteten,
3. regeringen främjar en ökning och förbättring av kompetens och medvetenhet om den fysiska aktivitetens betydande hälsoeffekter och ökad fysisk aktivitet inom social- och hälsooch sjukvårdens tjänster på alla nivåer av tillhandahållande av tjänster från rådgivning till
äldreomsorgen,
4. regeringen främjar i allt väsentligt de praktiska möjligheterna till fysisk aktivitet för befolkningsgrupper som på grund av begränsad funktionsförmåga eller annan motsvarande
orsak har begränsade möjligheter att jämlikt och på lika villkor ägna sig åt motion och
idrott, bland annat genom att säkerställa tillgången till assistenttjänster, hjälpmedel och
transporttjänster som behövs inom paraidrott och specialidrott,
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5. regeringen överväger möjligheten att genom ett nytt extra penningstöd motivera grenförbund inom idrott och andra medborgarorganisationer som får statsunderstöd att med
större genomslag än nu verka för tillgänglighet, jämställdhet och likabehandling inom motion och idrott,
6. regeringen satsar tillräckligt på att utvidga Skolan i rörelse-verksamheten till alla skolstadier och småbarnspedagogiken, för att främja fysisk aktivitet särskilt inom de elev- och
studerandegrupper som är allra mest inaktiva, och för att förbättra kvaliteten och genomslaget i fråga om motion och idrott i skolor och läroanstalter,
7. regeringen främjar aktivt klubb- och fritidsverksamhet som ordnas efter skoldagen i
samarbete med skolor, idrottsföreningar m.fl. och andra aktörer inom tredje sektorn och
genomförandet av hobbygarantin för alla barn och unga oavsett familjens ekonomiska situation,
8. regeringen bedömer behovet av att stifta en separat lag om elitidrott för att stödja Olympiska kommitténs breda ledningsansvar för att leda och utveckla elitidrotten,
9. regeringen efterlyser metoder för att utveckla och förbättra idrottarnas och de professionella och frivilliga tränarnas ekonomiska ställning,
10. regeringen klargör momspraxis för idrottstjänster genom att utöver de hälso- och välfärdstjänster som hör till nollskatteklassen sammanföra alla idrottstjänster i en bred momssats vars nivå motiverar till att motionera och idrotta,
11. regeringen vidtar åtgärder för att trygga Veikkaus Ab:s verksamhet genom att aktivt ingripa i utländska spelbolags olagliga verksamhet på det finländska fastlandet och på så sätt
effektivare minska skadeverkningarna av penningspel, och genom lagstiftning och på andra sätt tillförsäkra Veikkaus Ab en stabil verksamhetsmiljö där spelandet bättre än förr kanaliseras till bolagets spelverksamhet, och
12. regeringen säkerställer en tillräcklig finansiering för det omfattande arbetet för att
främja motion och idrott och finansierar det så långt möjligt i fortsättningen utöver med avkastning från penningspel också med medel ur den egentliga budgetekonomin och genom
att rekapitalisera Olympiafonden.

Helsingfors 14.3.2019
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