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Motionen 

nr 11 
HMnr42 

Ltl Christian Beijar m.fl. föreslår att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om en 

uppdatering av 1989 års hälsopolitiska redogörelse samt antar ett femårigt hälso- och 

sjukvårdsprogram som grund för den årliga hälso- och sjukvårdsplanen. 

Utskottets förslag 
Utskottet föreslår att motionen förkastas, men bringar utskottets motivering till 

landskapsstyrelsens kännedom. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Motionärerna föreslår att landskapsstyrelsens hälsopolitiska redogörelse från 1989 skall 

revideras. Utskottet har erfarit att en sådan revidering är under beredning i 
landskapsstyrelsen. Det nya hälsopolitiska programmet tar bl.a. hänsyn till 

Världshälsoorganisationens (WHO) dokument "Hälsa åt alla år 2000". 

Motionärerna föreslår vidare att landskapsstyrelsen antar ett femårigt hälso- och 

sjukvårdsprogram som grund för den årliga hälso- och sjukvårdsplanen. Utskottet 

konstaterar att ett liknande planeringsinstrument har funnits tidigare. I landskapslagen 

om planering och landskapsstöd inom social- och hälsovården (63/83) fanns en 

bestämmelse om en femårig social- och hälsovårdsplan som årligen antogs av 

landskapsstyrelsen i samband med avgivandet av förslaget till ordinarie årsstat. I 

samband med revideringen av kommunernas landskapssandelssystem och hälso- och 

sjukvårdslagstiftningen delades lagstiftningen upp så att den tidigare social- och 

hälsovårdsplanen blev en femårig socialvårdsplan. Hälsovårdsplaneringen överfördes till 

lagstiftningen om hälso- och sjukvården. Någon motsvarande bestämmelse om en 

femårig hälsovårdsplan togs inte in i denna lag. 

Utskottet anser att ett planinstrument för hälso- och sjukvården med längre bärvidd än ett 

år borde återinföras. Denna plan bör ligga till grund för det årliga budgetarbetet och den 

ettåriga planen som skall fogas till landskapsstyrelsens budgetförslag. 

Eftersom landskapsstyrelsen redan vidtagit åtgärder för att förnya landskapsstyrelsens 
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hälsopolitiska redogörelse från 1989 föreslår utskottet att motionen förkastas, men att 

betänkandets motivering skall bringas till landskapsstyrelsens kännedom. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtinget har den 26 mars 1997 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över 

motionen. 

Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Gun Carlsson och 

landskapsläkaren Birger Sandell. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Erland, vice ordföranden 

Harry Eriksson samt ledamöterna Beijar, Pehrsson och Mattsson. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 12 maj 1998 

Ordförande 

Sekreterare 

att Lagtinget med förkastande av 

hemställningsmotion nr 42/1996-97 

bringar betänkandets motivering till 

landskapets kännedom. 

Olof Erland 

Marine Holm-Johansson 


