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KULTURUTSKOTTETS BETANKANDE nr 8/1982-83 

meJ anleJning av ltm Hainer Lönns m.fl. 

hemställningsmotion till landskapsstyrelsen 

om att undersöka möjligheterm ;itt hcvilj:1 

gravt hörselskadade bidrag vid anskaffning 

av decoder för texttelevision. 

Landstinget har inbegärt kulturutskottets yttrande över nämnda motion. Utskottet, 

som hört socialinspektören Ann-Christin Snellman och per telefon studioförman Timo 

MäntyHi, får härmed vördsamt anföra följande. 

Utskottet anser att det är viktigt att alla medborgare oberoende av eventuella handi

kapp skall kunna delta i samhällSL:ivet på så lika villkor som möjligt. Den i motionen 

väckta frågan angående gravt hörselskadades möjligheter att komma i åtnjutande av 

bidrag vid anskaffning av decoder för texttelevision är enligt utskottets uppfattning 

ett viktigt led i den målsättningen. 

Med gravt hörselskadad skall enligt utskottets mening i detta avseende förstås sådan 

person, som inte får förbättrad hörsel i någon nämnvärd grad genom att använda hör

appar:-it. 

Utskottet har erfarit att döva personer i riket från och med i år kan erhålla bidrag 

för att få tillgång till texttelevision. De kriterier man där uppställt för er

hållande av bidrag, är följande: 

1) att läkarintyg som förordar decoder för texttelevision företes, 

2) att personen förutsätts kunna handha apparaten, 

3) att förmånen är inkomstprövad. 

Den tilläggsutrustning som behövs till en vanlig televisionsapparat kostar ca 

800 FIM. Bidraget i riket är begränsat till högst utgiften för tilläggsutrustningen. 

Texttelevision är liksom övriga televisionsmottagare beroende av goda mottagnings

förhållanden. Dessa är som bekant inte goda i hela landskapet Sebarheten a1.' text

television blir försämrad såtillvida att ord helt eller delvis uteblir. De ut

sändningar som reläas via Smedsbölesändaren har emellertid fullgod sebarhet över 

hela landskapet. 

Utskottet efterlyser att larrlS<apsstyrelsen i hr'iådskande ordning vidtar åtgärder så 

att även gravt hörselskadade i landskapet kommer i åtnjutande av denna förmån. För 

att möjliggöra att så många gravt hörselskadade som möjligt skulle få tillgång till 

texttelevision anser utskottet att landskapsstyrelsen bör överväga att införa ett 
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lånesystem. Detta lånesystem skulle innebära att landskapsstyrelsen lånar ut 

tilläggsutrustningen, som när den av någon orsak blir obehövlig kunde lånas ut 

på nytt. 

Utskottet finner det in"tf' nödvändig"'.": att yttetligarc undersöka den i motionen 

väckta frågan utan emotser att åtgärder vidtas för att möjliggöra för gravt 

hörselskadade att få tillgång till texttelevisi;on. 

Med hänvisning till det ovan sagda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 5 april 1983. 

att Landstinget med förkastande av hem

ställningsmotionens kläm bringar innehållet 

i hemställningsmotionens och bettinLm<lcts 

motivering till landskapsstyrelscns ktinnedom. 

På kulturutskottets vägnar: 

Erik Sundberg 

ordförande 

Bert l Iäggb lom 

sekreterare 

Närvarande i utskottet: ordf. Sundberg, v.ordf. Olof M Jansson (delvis), ledamöt. 

Fagerholrn och Sagulin samt ersättaren Helling. 


