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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKAN

DE nr 12/1991-92 med anledning av ltm 

Bengt Hägers m.fl. hemställningsmotion 

till landskapsstyrelsen angående 

begränsning av själv1iskandelen för 

avgifter vid Ålands folkhälsoförbund. 

Landstinget har den 30 mars 1992 inbegärt finansutskottets utlåtande över motionen. 

Utskottet, som i ärendet hört landskapsläkaren Birger Ch.Sandell, får med anledning 

härav anföra följande. 

Motionärerna önskar att landskapsstyrelsen skulle medverka till att självriskandelen för 

avgifter vid Ålands folkhälsoförbund skulle begränsas så att det för handikappades del 

totalt skulle få uppgå till högst 500 mark per år. 

Det är riktigt som motionärerna påpekar att genom införande av avgifter för 

sjukvårdstjänster vid Ålands folkhälsoförbund kan det bli ekonomiskt mycket betungande 

för vissa grupper som är i behov av många olika typer av behandling och vård. Avsikten 

är visserligen att de personer som blir särskilt belastade av dessa kostnader skall kunna 

kompenseras för sina merkostnader genom vårdbidrag, som utgår till pensionärer, eller 

handikappbidrag, som utgår till arbetsverksamma personer. Dessa bidrag är dock 

dimensionerade enligt de behov som finns i riket och där uppbärs för närvarande inte 

avgifter på folkhälsocentralerna. Utskottet har därför stor förståelse för frågan, men 

måste samtidigt konstatera att enligt landskapslagen om försök med frikommuner (44/90) 

så omfattas Ålands folkhälsoförbund av tillämpningsområdet för frikommuner och det är 

folkhälsoförbundet som självständigt beslutar om sina avgifter. Utskottet har i det här 

sammanhanget inte tagit ställning till frågan om ett eventuellt upphävande av försöket 

med frikommuner. 

I sammanhanget har utskottet också kunnat konstatera att motionärernas formuleringar 

återfinns i en skrivelse från Ålands handikappförbund r.f. till Ålands folkhälsoförbund. 

Skrivelsen sändes den 10 december 1991 till folkhälsoförbundet som behandlade ärendet 

den 20 januari 1992 och beslöt att i detta skede inte medge undantag för denna grupp. 

Dels me<l hänvisning till att det i så fall finns flera olika grupper med liknande skäl samt 

att avgiftern,a för t.ex. läkarbesök har varit gällande i alltför kort tid för att man redan 

nu skuile vara beredd att böfja diskutera olika gruppers möjligheter till avgiftsbefrielse. 

Utskottet har dock kunnat konstatera att Ålands handikappförbund fortsatt kommer att 

arbeta med ärendet och så fort som möjligt vidta ytterligare åtgärder. 
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Med hänvisning till det anförda föreslås 

Mariehamn den 16 april 1992 

att Landstinget förkastar hemställnings

motion nr 69/1991-92. 

På finansutskottets vägnar: 

Magnus Lundberg 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandlillg: ordföranden Magnus Lundberg, 
. . 

viceordföranden Tuominen samt ledamöterna Bengtz (delvis) och Gunnar Lundberg samt 
ersätt.aren Björling (delvis). 


