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I enlighet med lagtingets beslut1
upphävs 6 § 4 mom. 2, 3 och 6 punkten landskapslagen (2007:23) om grunderna för avgifter
till Ålands hälso- och sjukvård,
ändras 4 § 1 mom. och 5 § 2 och 3 mom.,
sådant 4 § 1 mom. lyder i landskapslag 2009/67
samt
fogas till 5 § ett nytt 5 mom. som följer:
4§
Högkostnadsskydd
Som högkostnadsskydd gäller att en person
under ett kalenderår betalar avgifter till ett
belopp om högst 375 euro sammanlagt (kostnadstak) för tjänster som omfattas av skyddet.
För personer under 18 år och över 65 år är
kostnadstaket högst 120 euro för ett kalenderår. Det lägre kostnadstaket tillämpas till
och med den kalendermånad då personen fyller
18 år samt från och med den kalendermånad
som följer efter den månad då personen fyllt
65 år. Oavsett ålder ska det lägre kostnadstaket alltid tillämpas ifråga om personer som på
heltid beviljats sjukpension med stöd av folkpensionslagen (FFS 568/2007), personer som
på heltid beviljats invalidpension med stöd av
de i 6 § folkpensionslagen angivna författningarna samt personer som på heltid beviljats
invalidpension med stöd av landskapslagen
(1969:45) om pension för lagtingsmän, landskapslagen (1969:47) om pension för ledamot
av Ålands landskapsstyrelse, landskapslagen
(2010:7) om pensionsskydd för ledamöter av
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lagtinget och landskapsregeringen, landskapslagen (1978:34) om personalen vid landstingets
kansli, landskapslagen (2007:54) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner, landskapslagen
(1997:4) om tillämpning i landskapet Åland av
vissa riksförfattningar om statens pensioner,
landskapslagen (1971:51) om vissa pensioner
som skall betalas av landskapsmedel och landskapslagen (2007:29) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare. Det lägre kostnadstaket
ska också tillämpas på personer som beviljats
sjuk- eller invalidpension på heltid och som vid
fyllda 63 år övergår till ålderspension samt på
personer, oavsett ålder, som beviljats sjuk- eller
invalidpension på heltid enligt motsvarande
lagstiftning i ett annat land.
----------------------------------5§
Långvarig institutionsvård
-----------------------------------Avgiften för långvarig institutionsvård (långvårdsavgiften) fastställs enligt patientens betalningsförmåga. Avgiften får uppgå till högst
ett belopp som motsvarar 85 procent av patientens månadsinkomst. Patienten måste
dock alltid till sitt förfogande ha minst 97 euro
i månaden.
Om den som är i långvarig institutionsvård
omedelbart innan institutionsvården inletts
har levt i gemensamt hushåll i äktenskap eller
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under äktenskapsliknande förhållanden och
hans eller hennes månadsinkomst är större
än makans eller makens månadsinkomst, fastställs långvårdsavgiften på basis av makarnas
sammanräknade månadsinkomst. Avgiften får
uppgå till högst ett belopp som motsvarar 42,5
procent av den sammanräknade månadsinkomsten. Den som får institutionsvård måste
dock alltid till sitt förfogande ha minst 97 euro
i månaden. Om båda makar som avses i detta
moment är i långvarig institutionsvård fastställs avgiften enligt vad som anges i 2 mom.
-----------------------------------Det minimibelopp i euro som avses i 2 och
3 mom. och som ska stå till en patients förfogande ska justeras vartannat år utifrån förändringen i arbetspensionsindex enligt 98 § lagen
om pension för arbetstagare (FFS 395/2006).
Som grund används det poängtal för arbetspensionsindex som har fastställts för justeringsåret för tillämpning av 98 § lagen om pension
för arbetstagare. De indexjusterade beloppen
ska avrundas till närmaste euro. Landskaps-

regeringen fastställer de indexjusterade beloppen senast den 15 december justeringsåret. De
indexjusterade eurobeloppen träder i kraft den
1 februari året efter justeringsåret.
_________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
Det belopp i euro enligt 5 § 2 och 3 mom. som
patienten månatligen ska ha till sitt förfogande
svarar mot det poängtal för arbetspensionsindex som har fastställts för år 2009 vid tillämpning av 98 § i lagen om pension för arbetstagare.
Eurobeloppen enligt 5 § 2 och 3 mom. ska
justeras första gången år 2011 och de justerade
beloppen träder i kraft den 15 februari 2012.
Om denna lag träder i kraft efter den 15
december 2011 får eurobeloppen enligt 3 mom.
justeras enligt denna lag innan lagen träder
ikraft, så att de justerade beloppen kan börja
tillämpas från och med den dag som denna lag
träder ikraft.
_________

Mariehamn den 8 september 2011
VIVEKA ERIKSSON
lantråd
Katrin Sjögren
föredragande minister

Nr 82, utgiven från tryckeriet den 30 september 2011.
Mariehamns Tryckeri 2011

