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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE n: ~:7/1978-79 I !i 

• I 

med anledning av ltm Erik Bergs m.f 1. Il ,1'I 

hemställningsmotion angående tillsättan-

de av en parlamentarisk kommitte för 

att utreda möjligheterna till samordning 

av vårdinrättningarna i landskapet 

Åland. 

Med anledning av ovannämnda motion, varöver Landstinget inbegärt 

lagutskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört chefs

. läkaren Peter Wahlberg, förvaltningsdirektören Roger Styrström , och 

landskapsläkaren Lorens Bergh, vördsamt anföra följande. 

Inom det begränsade geografiska område som landskapet utgör och med 

il I 

beaktande av dess uppdelning i små kommunenheter framstår det såsom 
1 

! 

särskilt viktigt, att samhällets resurser fördelas och utnyttjas 

på ett rationellt sätt. Varje initiativ ~om syftar till ett bättre 

resursutnyttjande måste därför uppfattas positivt. Detta gäller 

inte minst organiserandet av _den ekonomiskt betungande vårdsektorn 

men gäller självfallet även andra, ännu mer kostsamma former av 

samhällsservice. En faktor som bör beaktas, är resursfördelningen 

inom respektive sektor. I detta avseende förekommer för närvarande 

variationer i det stöd, som staten och landskapet erlägger till 

kommunerna, variationer som måhända är i behov av att överses och 

justeras. 

Lagutskottet har erfarit, att den i motionen nämnda, år 1976 till-

satta arbetsgruppen fått i uppdrag att utreda de ekonomiska, administra

tiva, vårdmässiga och arbetskraftsmässiga förutsättningarna för en 

samordning av hälso- och sjukvården under en huvudman, varmed avsetts 

någon form av kommunalförbund. Denna arbetsgrupp har således giviti 

ett mycket vitt utredningsuppdrag, som emellertid icke omfattar 

möjligheterna att samordna även socialvården med övriga · delar av 

vårdsektorn. Enligt de informationer utskottet erhå~lit har arbets

gruppen dock i sitt arb~te haft även socialvårdens kommande ställning 

i åtanke. 

Arbetsgruppen har ännu icke slutfört sitt arbete men det har fram-
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kommit, att uppdraget eventuellt skulle kunna slutföras inom år 1979 

under förutsättning att till arbetsgruppens förfogande ställs erfor

derliga resurser för att skaffa fram nödigt bakgrundsmaterial. 

Emedan det i motionen efter lysta utredningsarbetet redan är under ut .. 

förande i en arbetsgrupp och arbetet där kan förväntas bli slutfört 

inom en, med beaktande av uppdragets omfattning, överskådlig fram

tid, finner lagutskottet det ipte ändamålsenligt att en pa~lamentarisk 

kommitte med i huvudsak samma uppdrag sku,1-le tillsättas nu. När ar

be~sgruppen, som består av fackmän, väl pr~senterat resultatet av 

sitt arbete, vilket kan uppfattas som ett förarbete, kan det där

emot visa sig vara motiverat att tillsätta en på politisk grund 

sammansatt kommitte med uppdrag att framlägga förslag till sådana 

åtgärder, som utredningen kan giva anledning till. Det är emellertid, 

enligt lagutskottets uppfattning, för tidigt att nu taga ställning 

till denna fråga. 

Med hänvisning till det anförda får lagutskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 5 december 1978. 

att Landstinget måtte förkasta 

motionen. 

vrJ~ar: 

' Lin~ 
ordförande 

sekreterare 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lindfors, viceordföranden 
I 

Andersson, ledamöterna Roald Karlsson och Erik Sundberg samt 

suppleanten Dahlen. 


