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SAMMANFATTNING

(

Motionärernas förslag
Motionärerna föreslår att landskapet övertar huvudmannaskapet för den
handik:appförbunds regi ordnade skyddade arbetsverksamheten.

Ålands

Utskottets förslag
Utskottet omfattar motionärernas förslag .

UTSKOTTETS SYNPUNKTER
Utskottet har erfarit att den skyddade arbetsverksamheten som Ålands handikappförbund
för närvarande bedriver har ca 10 anställda, varav en är anställd på arbetsprövning.
Arbetstiden varierar från fyra till sex timmar per dag . Avsikten med den skyddade
arbetsverksamheten var från början att tillhandahålla praktik och utbildning för personer
med funktionsnedsättning så att de skulle få bättre möjlighet att konkurrera om befintliga
arbetstillfällen på arbetsmarknaden. Främst p.g.a. lågkonjunkturen har dock ingen av de
anställda inom den skyddade arbetsverksamheten erhållit arbete på den ordinarie
arbetsmarknaden.

(
Utskottet konstaterar att verksamheten har fungerat bra med Ålands handikappförbund
som huvudman. För att säkra verksamhetens utvecklingsmöjligheter och kontinuitet anser
utskottet att landskapet bör vara huvudman. Vidare skulle ett övertagande innebära att det
finansiella ansvaret säkras. Samtidigt är det viktigt att Ålands handikappförbund
medverkar och bidrar med sin sakkunskap och erfarenhet.
Den skyddade arbetsverksamheten är en institution som syftar till att förbättra
sysselsättningsläget för personer med funktionshinder. Landskapet har ett huvudansvar
för främjande av sysselsättningen vilket gör det naturligt att överföra huvudmannaskapet
för verksamheten.
Utskottet har beslutat tillstyrka motionen genom omröstning (2-2), varvid beslutet har
biträtts av ordföranden Erland samt ledamoten Beijar.

-2ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 20 mars inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över motionen.
Utskottet har
ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Gun Carlsson,
handikappkonsulenten Monica Eriksson, specialarbetskraftskonsulenten Marita Löfroth
och verksamhetsledaren Peter Häggström.
I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Erland, vice ordföranden Harry.
Eriksson samt ledamöterna Beijar och Pehrsson.

Ledamoten Pehrsson har fogat reservation till betänkandet.
Vice ordföranden HalTy Eriksson har meddelat avvikande åsikt.

UTSKOTTETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

att Lagtinget hemställer hos
landskapsstyrelsen om att landskapet
övertar huvudmannaskapet för den i
Ålands handikappförbunds regi
ordnade skyddade arbetsverksamheten.
Mariehamn den 3 juni 1996

Ordförande

Olof Erland

Sekreterare

Niclas Slotte

RESERVATION

Jag reserverar mig mot social- och miljöutskottets betänkande över motion nr 16/1995-96
där motionärerna föreslår att landskapet öveitar huvudmannaskapet för den i Ålands
handikappförbunds regi ordnade skyddade arbetsverksamhet. I behandlingen av motionen
har framkommit att ingen kontakt med landskapsstyrelsen tagits från Ålands
handikappförbunds sida, vilket torde vara den rätta vägen att få ärendet aktualiserat.
Jag föreslår därför
att Lagtinget måtte förkasta
hemställningsmotion nr 16/1995-96.

Mariehamn den 3 juni 1996

AVVIKANDE

ÅSIKT

Jag anmäler avvikande åsikt mot utskottets beslut att tillstyrka motion m 16/1995-96.
Jag anser i motsats till utskottets majoritet att ett initiativ till ändring av
huvudmannaskapet för skyddade arbetsverksamheten skall komma från Ålands
handikappförbund om det är önskvärt med en förändring för dem.

Mariehamn den 3 juni 1996

