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Motionen
I ltl Lisbeth Erikssons m.fl. hemställningsmotion föreslås att lagtinget skulle hemställa
hos landskapsstyrelsen om att betalningssystemet vid Gullåsen ändras så att en fast avgift
skulle erläggas per patientdygn och att kommunernas betalning skulle ske i enlighet med
de regler som tillämpas vid fördelningen av socialvårdskostnaderna.

Utskottets förslag
Utskottet föreslår att motionen förkastas eftersom landskapet redan inlett förhandlingar
med kommunerna i syfte att reformera det nuvarande systemet.
UTSKOTTETS SYNPUNKTER
Den nuvarande utdebiteringen av kostnaderna för vård vid Gullåsen sker i enlighet med
de verkliga kostnaderna och påförs till fullt belopp de olika kommuner varifrån
patienterna är hemmahörande. Kostnaderna för andra inrättningar för åldringsvård
definieras som socialvårdskostnader och fördelas därför i enlighet med systemet för
landskapsandelar.
Utskottet stödjer den rådande målsättningen att vården av åldringar i möjligaste mån skall
ske i hemmet, eller åtminstone i hemkommunen, och att kommunerna därför på allt sätt
bör stimuleras till att bygga ut de inrättningar som finns i hemkommunerna för
åldringsvård. Endast i de fall att den medicinska expertisen gör bedömningen att
patienten bör behandlas på Gullåsen, skall vederbörande behöva lämna kommunen.
Landskapet har inlett diskussioner med kommunerna om en förändring av det nuvarande
systemet så att en fast avgift skulle erläggas även för vårdkostnaderna vid Gullåsen.
Finansutskottet stödjer en sådan förändring förutsatt att priset avspeglar de verkliga
kostnaderna och att kommunerna även i fortsättningen stimuleras till att skapa
förutsättningar för åldringarna att i största möjliga utsträckning få vård i hemkommunen.
ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 3 april 1996 inbegärt finansutskottets yttrande över motionen.
Utskottet har i ärendet hört finanschefen Dan E. Eriksson och direktören för Ålands
hälso- och sjukvård Kjell Allberg.

-2I ärendets avgörande behandling deltog vice ordföranden Lasse Wiklöf, ledamöterna
Gustafsson och Rothberg samt ersättarna Erland och Holmberg.

UTSKOTTETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att Lagtinget med förkastande av
hemställningsmotionens kläm
bringar betänkandets motivering till
landskapsstyrelsens kännedom. ·

Mariehamn den 6 september 1996
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