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KUL,TURUT~~OTTETS. nETÄN
KANPE nr 4a9.91;-92. med anlajnirig av 

''·'-' ,',/•,.l ·'' . .'. : .. 

ltm Bert Häggbloms m.fl. hemställ-

ningsmotion till landskapsstyrelsen om 

tillsättande av,. ett _pensionärsråd som 
·.. '. ''. ·. 

remissorgan till landskapsstyrelsen. 

Landstip.get' har den 29 n?veil}p~r 1991 inbegärt kulturutskottets yttrande över nämnda 

motion. Utskottet, som i ärendet hört ordföranden för Mariehamns pensionärsförening 

r.f. Holger Finckenberg, får med anledning härav anföra följande. 

Eftersom den växande skaran pensionärers samlade erfarenhet och kunskap inte 

tillräckligt beaktas vid beslutsfattandet föreslås i motionen att landskapsstyrelsen skall 

tillsätta ett pensionärsråd som skulle fungera som ett remissorgan. 

Kulturutskottet delar motionärernas uppfattning att man bättre än idag kan ta tillvara den 

erfarenhet och kunskap som pensionärerna besitter. Pensionärsföreningen har bl.a. i en 

skrivelse till land~kapsstyrelsen uttalat önskemål om att få yttra sig som remissorgan och 

har på så sätt aktivt visat intresse för att i större utsträckning kunna påverka i olika 

frågor som berör pensionärer. Utskottet konstaterar också att pensionärerna mer än de 

flesta andra grupper är beroende av samhällets stödinsatser för sitt dagliga liv men att de 

ofta är underrepresenterade i olika politiska församlingar. 

Enligt utskottets mening finns det bättre möjligheter att tillgodose pensionärernas 

intressen än att landskapsstyrelsen tillsätter ett pensionärsråd bl.a. av den anledningen att 

de flesta frågor som speciellt berör pensionärer är kommunala angelägenheter. Detta 

gäller t.ex. de frågor som nämns i motionen d.v.s. omsorgshem, pensionärshem och 

vårdhem. Utskottet anser att det är mera ändamålsenligt att utnyttja en fungerande 

organisation som väl kan föra pensionärernas talan i de flesta frågor. Enligt utskottets 

uppfattning kunde därför pensionärsföreningens roll som intresseorganisation förstärkas 

och ha i stort sett samma uppgifter som i!tt av landskapsstyrelsen tillsatt råd. Utskottet 

önska,r i sammanhanget påpeka att landskapsstyrel.~~n i större utsträckning k:unde vända 

sig till pensionärsföreningen vid remiss av ärenden, som rör t.ex. sociala frågor. 

Vad gäller annan verksamhet bland pensionärer än den som bedrivs inom den egna 

intresseorganisationen anser utskottet att pensionärer liksom andra underrepresenterade 

grupper i princip bör integreras i olika påverkande och beslutande organ. Genom politisk 
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aktivitet har ~nsionärerna , 1 , h,östens kommunalval erhållit representation i 

fullmäktigeförsat)llingar och i olika p.~rr.mder. Utskottet anser att åldersrepresentationen 

bör beakias mer än hittills även vid "tillsättandet av representanter i landskapets egna 

organ. 
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Med anledning ~v ovan anförda får utskottet föreslå 

att Landstinget måtte förkasta 

hemställningmotionen ~r 14/1991-92> 
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På ~lturutskottets vägnar: 

Olof Erland 

ordförande 

{',-, 

.j ,)_~ 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande viq äJ'endets avgörande beh~dling: ordföranden Erland, viceordföranden 
' - • • J 

Björling samt ledamöterna Stig Holmbei·g, Liljehage och Nordmåh. 
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