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Motionärernas förslag
Motionärerna föreslår att en arbetsgrupp tillsätts med uppgift att kartlägga de problem
som uppstår för personer med funktionsnedsättning i förhållande till arbetsmarknaden
samt föreslå en handlingsplan.

Utskottets förslag
Utskottet omfattar motionärernas förslag.

UTSKOTIETS SYNPUNKTER

(

Utskottet framhåller vikten av att kontrollera och försöka stävja de problem som
funktionshindrade har på arbetsmarknaden. Utskottet konstaterar vidare att personer med
funktionsnedsättning ofta hamnar på sidan av arbetsmarknaden på grund av de hinder
funktionsnedsättningen uppställer i förhållande till omgivningen. Personen blir
handikappad också i förhållande till arbetslivet. Det är därför viktigt att en handledare är
med i inledningsskedet av dessa personers arbetsförhållanden för att bidra till att
bemästra de hinder funktionsnedsättningen uppställer. Handledaren bör vidare under
arbetsförhållandets förlopp hålla en kontinuerlig kontakt med de berörda personerna.
För va1je individ med funktionsnedsättning uppstår särskilda hinder vilka bör lösas
specifikt. Det är vidare av betydelse att arbetsuppgifter, hjälpmedel och arbetstider
anpassas efter personens behov. Dessutom är det viktigt att bearbeta attityderna vid den
här typen av arbetsförhållanden.
Arbetskraftsbyrån har tillgång till en yrkesvalspsykolog en vecka i månaden .. Dessutom
finns medel anslagna i budgeten för 1996 för en deltidstjänst som yrkesvalspsykolog vid
arbetskrafts byrån. Psykologerna hjälper till att placera personer med funktionsnedsättning
på arbetsmarknaden. De typer av arbetstillfällen som lämpar sig för dessa personer
minskar emelle1tid med en ökad rationalisering.
Även om arbetslagstiftningen med vissa undantag enligt 27 § 21 punkten
självstyrelselagen hör till rikets behörighet anser utskottet att den i motionen avsedda
arbetsgruppen även borde bilda sig en uppfattning om vilka problem arbetslagstiftningen

-2uppställer för funktionshindrade så att en helhetsuppfattning av problematiken erhålls.

ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 20 mars 1996 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över
motionen.
Utskottet har
ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Gun Carl~son,
handikappkonsulenten Monica Eriksson, specialarbetskraftskonsulenten Marita Löfroth,
specialläraren Ulla Rindler-Wrede och linnebiträdet Ulrica Sund från Ålands
Omsorgsförbund.
I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Erland, viceordföranden Harry
Eriksson, samt ledamöterna Beijar och Pehrsson.

UTSKOTTETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att Lagtinget hemställer hos landskapsstyrelsen om att tillsätta en
arbetsgrupp med uppgift att kartlägga de problem som uppstår för
personer med funktionsnedsättning i
förhållande till arbetsmarknaden
samt föreslå en handlingsplan.
Mariehamn den 3 juni 1996
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