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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 16 /1983-84 

med anledning av ltl Britt-Marie Lunds m.fl. 

hemställningsmotion till landskapsstyrelsen 

om åtgärder för att korttidshandikappade be

reds möjlighet att anlita färdtjänst. 

Landstinget har den 16 mars 1984 inbegärt finansutskottets yttrande över nämnda 

motion. Utskottet, som i ärendet hört handikappkonsulenten vid Röda Korset 

Christina Fredriksson och socialchefen Bengt Linde, får vördsamt anföra 

följande. 

I motionen konstateras att korttidshandikappadeförnärvarande inte har 

någon möjlighet att utnyttja färdtjänsten trots att de i många fall 

inte klarar sig med konventionella transportmedel. 

Färdtjänsten i landskapet handhas av Ålands Invalider r.f. som förfogar över 

en specialutrustad bil vilken årligen används av mellan 70 - 80 personer. 

Ett stort antal (ca 120) handikappade som är i behov av färdtjänst kan 

dock klara sig utan denna särskilda utrustning och anlitar därför endast 

vanlig taxi. För båda dessa fall gäller att hemkommunen ger ett visst 

antal färdtjänstbiljetter. Vad beträffar vanlig taxi gäller att den 

handikappade själv alltid måste betala 7 mk och kan sedan utnyttja färd

tjänstbiljetten till ett värde av 35 mk. Vid användning av färdtjänstbilen 

måste också 7 mk erläggas men någon övre gräns (35 mk) finns inte. Ålands 

Invalider r.f. har kapacitet att med sin specialutrustade bil ge service även 

åt korttidshandikappade. 

Frågan om färdtjänst för invalider regleras i lagen om invalidvård 

(FFS 907/46), ett område som underlyder rikets lagstiftningsbehörighet, 

men där förvaltningsåtgärderna genom en överenskommelseförordning (96/77) 
ankommer på landskapsstyrelsen. Enligt nämnda lag ges ingen möjlighet att 

erlägga landskapsandel för kostnader som hänför sig till korttidshandikappade. 

I den nya Socialvårdslagen (FFS 710/82) finns bestämmelser om socialservice 

och hit kan färdtjänst för korttidshandikappade räknas. Socialvårdslagen, som 

antagits av landstinget genom en blankettlag vilken inte trätt i kraft ännu, 

medger att kommunerna intar kostnaderna för färdtjänst för korttidshandi-
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kappade i de kommunala verksamhetsplanerna för social- och hälsovården 

som inlämnas till liandskapsstyrelsen och att kommunerna erhåller 

andel härför. 

Finansutskottet anser för sin del att då kommunerna nu har möjlighet 

att få landskapsandel för de i motionen avsedda kostnaderna föreligger 

inga skäl att föreslå ytterligare åtgärder. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget förkastar hemställnings

motionen. 

Mariehamn den 9 april 1984. 

På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet vid ärendets avgörande behandling: ordf. Roger 

Jansson, v.ordf. Olof Jansson, ledamöterna Lundberg, Sundblom och Tuominen. 


