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KULTIJRUTSKOITETS BETÄNKANDE nr 2/1979-80 med 

anledning av ltm Knut Mattssons hemställ

ningsmotion till landskapsstyrelsen om ut

redning över behovet av ett skoJ inte mu t fri r 

utvecklingsstörda barn på Åland. 

Landstinget har inbegärt kulturutskottets utlåtande över nämnda motion. Med 

anledning härav får utskottet, som i ärendet hört socialchefen Bengt Linde, 

verksarnhetsledaren Benita Johans och verksamhets1edaren Ulf Peter Westmark, 

vördsamt anföra följande. 

Den nya landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om 

utvecklingsstörda (AFS 48/78) trädde i kraft den 1 januari 1979. Lagen fö1-

jer i stort sett rikets lag (FFS 519/77). Lagen ålägger Ålands vårdförhund ad

ministrationen av specialomsorger om utvecklingsstörda på Åland. Landskapet 

utgör ett specialomsorgsdistrikt för utvecklingsstörda. Ansvaret för vcrks~1m

heten åvilar sålunda kommunerna som samarbetar inom ramen för ett kommunal

förbund. Landskapsstyrelsen fungerar som övervakande myndighet, faststtiller 

reglemente och verksarnhetsplan samt beslutar i ärenden som giiJ 1 er 1 andskaps

andelar rn.rn. 

Den nya ornsorgslagen kräver vissa nya funktioner såsom verksaml1ctsl edare, dd 

för specialomsorger om utvecklingsstörda som bistår med den allrnLinna planering·

en samt en ledargrupp som ansvarar för planeringen av enskilda vårdärenden. 

Vidare köper Ålands Vårdförbund tjänster av Rädda Barnen r. f. De Utvecklings-· 

stördas Väl på Åland r. f. ( = DUV) och Kårkulla korrnnunalförblmd. Al ands Vårcl

förbund planerar att fr.o.m. 1980 överta de fonner av boenuetriining som nu 

upprätthålls av DUV. 

I Ålands vårdförbunds verksamhctspfan för specialomsorgerna om t1tvcck 1 i ngs

störda åren 1980-84 ingår planer på internatsverksarnhet i IllN: s regi. Dess

utom planeras en vårdavdelning vid Grelsby sjukhus om c. 1 S pJ ~it ser för vuxna 

utvecklingsstörda. 

Enligt planen skulle DUV under 1980 starta planeringen för ett internatsboende 

och en komrni tte med representanter för vårdförbundct, lundskapsstyrc l sen, 

föräldrar osv. skulle tillsUttas. Internatet skulle placeras i Marich~unn. 

Ornsorgslagen utgilr ifr:'h1 den s.k. nonn:Jliserjngsprindpen, vilket inncbiir 

en strävan att integrera de utvecklingsstörda samhället. Samhällsinteg-
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reringcn medför dock ökade krav pit lör~ildr:irn;1 till utvcdlingsstönJ;t h;trn 

och utskottet är ense med motionären om behovet av ett vLhdhem eller intt>r

nat för utvecklingsstörda. Utskottet har dock konstaterat, att planer pa 

ett siidant redan finns inom ramen för Jcn organisation som byggts upp för 

omhändertagandet av de utvcck1ingsstörda. Utskottet förutsätter, att land

skapsstyrelsen ger verksamheten erforderligt stöd bl. a. genom att utse en 

representant i den komrnitte 

ett internat. 

som kommer att tillsättas för planeringen av 

llänvisande till det ovansagda får utskottet vördsamt föresli1 

Mariehaim1 den 3 december 1979. 

att Landstinget med förkastande av hem-

stäl lningsmotionens kläm bringar innehid let 

i betänkandets och hemställningsmotionens 

mobveTing till lanJskapsstyrelsens kännedom. 

På kulturutskottets vägnar: 

Erik Sun<lberg 

ordförande 

Bjarne Pettersson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet :ordföranden Sundberg, viceordföran<lcn Olof M. Jansson 

samt ledamöten1a Dah16n, Fage rholm och Sundb;:ick. 


