Svar på skriftligt spörsmål SSS 526/2016 rd

Svar på skriftligt spörsmål om begränsningen av handikappservice till
äldre personer
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 526/2016 rd undertecknat av
riksdagsledamot Jukka Gustafsson /sd:
Hur ämnar regeringen se till att servicen för handikappade prsoner som fyllt 75 år
behålls på tidigare nivå och att de inte försätts i en ojämlik ställning efter att
åldersgränsen trätt i kraft och
hur kan regeringen garantera att servicen inte blir avgiftsbelagd för handikappade som
fyllt 75 år?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Arbetsgruppen som utrett reformen av handikapplagstiftningen, dvs. samordningen av lagen angående
specialomsorger om utvecklingsstörda och lagen om service och stöd på grund av handikapp, lämnade ett
förslag till en ny speciallag om handikappservice våren 2015. Arbetsgruppens förslag har bedömts på nytt
på grund av målsättningarna enligt regeringsprogrammet att minska kommunernas kostnader och gallra
bland uppgifterna. Vid social- och hälsovårdsministeriet har man sedan årets början berett ett preliminärt
alternativ till att åstadkomma de inbesparingar regeringsprogrammet förutsätter. Enligt detta förslag finns
det en stor inbesparingspotential att tillgå genom att begränsa äldres tillgång till transporttjänster enligt
speciallagstiftningen.

Den utredningsperson som social- och hälsovårdsministeriet tillsatt som stöd för reformen av
handikapplagstiftningen har föreslagit alternativ till hur målen enligt regeringsprogrammet att
gallra bland kommunernas uppgifter och skyldigheter kan uppnås så att man samtidigt tryggar
handikappade personers rätt till tillräcklig och ändamålsenlig service. Utredningspersonens
förslag utnyttjas i lagberedningen.
Social- och hälsovårdsministeriet fortsätter beredningen av den nya lagen om service på grund
av handikapp med målet att säkerställa tillräcklig service för handikappade personer inom
ramen för regeringsprogrammet. Ett viktigt mål för beredningen är att den nya lagen tryggar och
främjar likabehandlingen av handikappade personer och deras deltagande. Tanken om införande
av åldersgräns har uteslutits och är därmed inte längre med som ett alternativ i beredningen.
Särskilda tjänster för handikappade personer är mestadels avgiftsfria tjänster enligt lagen om
klientavgifter inom social- och hälsovården. Denna utgångspunkt tänker man inte ändra på.
Reformen av klientavgiftslagen inleds 2017. Eventuella behov av att ändra klientavgifterna
bedöms i samband med den.
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