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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 

s e s framställning till Ålands landsting 

med förslag till landskapslag angående ändrin 

av landskapslagen om den allmänna läkarvården 

i landskapet Ålajid . 

Enl i gt 5 § förordningen den 8 februari 1945 Ei.ngående ordnande av de 

förvaltningsgrenart som hänföra sig till hälso- och sjukvården inom 

landskapet Åland (Å.FS 7/45) tillkommer stadsläkare avlöning enligt "de 

i sådant avseende i landskapslag stadgade grunder", likväl så, att stats 

rådet fastställer storleken av stadsläkare tillkommande g~undlön. Enligt 

lagen den 5 januari 1962 angående ändring av lagen om allmän läkarvård 

(FFS 5/62) skall grundlön åt stadsläkare erläggas enligt minst 27 och 

högst 35 avlöningsklassen enligt vad statsrådet besluter och ålderstill~ 

lägg minst enligt 28 avlöningsklassen. Åtnjuter stadsläkare grundlön en

ligt en högre avlöningsklass än 28 avlöningsklassen~ skall ålderstillägg 

erläggas enligt samma avlöningsklass. Till grund för pension l ägges samm 
I 

avlöningsklass som för ålderstillägg. nä 38 § landskapslagen om den all- I 

männa 'läkarvården i landskapet Åland (19/ 45) stadgar, att ålde'rstillägg 

och pension skall beräknas enligt 22 avlöningsklassen\ bör sagda para

graf med anledning härav ändras. 

Om kommunalläkares avlöning är för närvarande blott stadgat , att 

grundlönen skall utgå med skäligt belopp, som skall fastställ a s av land

skapsstyrelsen "inom ramen av landskapets utgift-astat" . I rikets ovan

nämnda lagändring är dock stadgat, att kommunalläkare skall åtnjuta grunq 
, I 

l ön minst efter 21 och högst efter 34 avlöningsklassen. Statsrådet äger 

dock på särskilda skäl fastställa en lägre avlöningsklass än den 21. Ål,;_ 

derstillägg och pension regleras på samma sätt s om för stadsläkare. 

,nå det för närvarande är praxis inom landskapet att i löneförf att

ningar utelämna stadganden om den exakta löneklassen och blott hänvisa 

till motsvarande i rike ts författning, anser l andskapss t yr elsen , att 

tillsvidare samma förfarande kunde iakttagas vid ändringar i land.skaps

lagen om den allmänna läkarvården i landskapet Åland. 

· Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ä ndring av l andskapslagen om den a llmänna läkarv ården i l and

skapet Åland. 

I enlighet med Ålands land stings beslut ändras 38 § landskapslagen 

den 14 september 1945 om den allmänna lä~arvården i landskapet Ål and 

(19/ 45) såsom följ er: 
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I 

stads- - oc h kommunalläK:are tillkommer avlöning och pens ion enligt \ 

för motavar ån. de t jänstemän i - riket st·adga de grund_~r ' dock s ålunda, 
att storleken av stadsläkaras' grundlön i härfÖf st-~dgad .. . ordning skal-1 --· - ~ 
faststållas .. '3--'C_ ~ tatsråd ~j;c• 

Kommunalläk åre skall de s sutom utan ersättning tillhandahällas tjänstB~ 

bostad och mottagningslokal 1 vilka godkänts av ~ahdskapsst;Yr elsen samt \ 

för dem nödig v ed eller anhat bränsle. 
_____ .:_-" -"-'---

Tienna lag tillämpas frän och med den 1 augusti 1961. 

Mariehamn1 den 10 mars 1962. 

På lartdskapsstyrelsens vägnar : 

Lantråd Hugo Johansson (~ 
1 

~ ~·_/ / u d:t-lt11tz· 
Dagberednings s ekreterare Ro f Sundman •. ~ 

r 
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stads .... --oc,4. kommunalläkare tillkommer avlöning och pension enlig t 

för motavarapde t jänst~män i - riket st·adgade grund_~_:r __ _, dock sålunda, I 

att storlek~h av stadsläkaras' grundlön i härföf stadgad-- ordn-ibg skal-1 --- _J 

f aststållas . av ~ tatsråå~.. -!! 

KommunaliELkare skall dessutom utan ersättning tillhandahållas t jänstB ... : 

bostad och mottagningslokal 4 vilka godkänts av lahdskapsst;Yrelsen samt ! I 
I 

för dem nödig Ved elle~ anh~t br~nsle. 
_ ..... __ .:... ..... -' .. -

Denna lag tillämpas från och med den 1 augusti 1961. 

l\/Iariehamn1 den 10 mars 1962. 

På lartdskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd Hugo Johansson (~ l_/ / 
. - U tt1Hit1t 11 

L'agberedningssekreterare Ro f Sundman.?~ 
( 

'/ 


