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SAMMANFATTNING 

1Y.lotionlirens förslag 

I ltl Christian Beijars m.fl. hemställningsmotion föreslås att lagtinget hemställer hos 
landskapsstyrelsen om tillsättande av en utredning för utarbetande av en organisationsmodell 
över organisationen och koordineringen av habiliteringsverksamheten på Åland utgående 

från ett bmkarperspektiv. 

Utskottets förslag 
Utskottet llireslår att motionen förkastas men bringar betänkandets motivering till 

kmdskapsstyrelsens kännedom. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Utskottet konstaterar liksom motionärerna att habiliteringsverksamheten för barn omfattar 
insatser på många olika områden och att det fOrefäller finnas behov av en bättre koordinering 
av de olika insatserna. En sådan koordinering skulle vara till stor hjälp för de familjer som 

är i behov av habilitering. 

Enligt vad utskottet fått erfara finns det sedan några år tillbaka vid Ålands centralsjukhus en 
habiliteringsgrupp som delvis handhar den efterlysta koordineringen. Grupp~n är dock i 
behov av ytterligare resurser för att bättre kunna fylla sin uppgift. Utskottet ställer sig positiv 
till denna verksamhet som eventuellt ytterligare kan utvecklas. 

Enligt utskottets mening åligger det i första hand den av landskapsstyrelsen tillsatta 
habiliteringskommissionen att tillse att en ur bmkarperspektiv ändamålsenlig koordinering 
av habiliteringsverksamheten anordnas .. Utskottet förutsätter att uppdraget verkställs och att 
landskapsstyrelsen i budgeten för år 2000 anslår nödiga medel för 
koordineringsverksamheten. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtinget har den 24 mars 1999 inbegärt social~ och miljöutskottets yttrande över motionen. 



Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Gun Carlson, verksamhetsledaren 
för Ålands handikappförbund r.f. Monica Eriksson, verksamhetsledaren för De 
utvecklingsstördas väl r.f. Ildiko Stormbom, barnöverläkaren Christian Johansson, 

omsorgsdirektörcn Benita Johans och projektledaren för BUSS-projektet Ulla Rindler

Wrede. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordfOranden Erland, viceordföranden Harry 
Eriksson, samt ledamöterna Beijar, Pehrsson och Mattsson. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehanm. den 21 september 1999 

Ordförande 

Sekreterare 

att Lagtinget med :llirkastande av 
hemstälhringsmotion nr 58/1998-99 

bringar betänkandets motivering 

landskapsstyrelsen till kännedom. 

Olof Erland 

Susanne Eriksson 


