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~ 1 ands land s , k a p s nämnds 

framställning till Ålands landsting med förslag 

N~o 19/1948. till landskapslag angående ändring av landskaps-

lagen om kommunala hälsosystrar i landskapet l -

land, utfärdad den 14 september 1945. 

Vid vintersessionen innevarande år antog Ålands landsting på 

framställning av landskapsnämnden la.ndskapslag angående ändring av 

, landskapslagen om kommunala hälsosystrar i landskapet l and samt 

landskapslag angående ändring av landskapslagen om kommunala barn-

" morskor i landskapet Aland. Syftemålet med lagändringarna var att 

göra de kommunala hälsosystrarna och barnmorskorna i landskapet 

järnnställda med motsvarande funktionärer i riket. Landskapsnämn-

dens framställning byggde helt på Regerin~ens proposition i ämnet 

till Riksdagen. Då Landstinget antog förenämnda ändringar, hade 

likväl Riksdagen ännu icke slutbehandlat förslagen till ändring 

av motsvarande rikslagar. Dessa utkommo först den 5 mars 1948, oc 

i dem har de kommunala hälsosystrarnas och barnmorskornas löne-

och pensionsförmåner bundits yid levnadskostnadsindex på samma 

som innehavarnas av statstjänst eller -befattning löneT och pen-

j- sioner, vilket icke är fallet med de av Landstinget antagna änd-



ringarna. Förslag därom ingick ej heller i lan skapsnämndens r· dr. 

slag till Landstinget, då Regeringens proposition till Rikf;ldagen 

. ej upptog något stadgande härom. Oaktat· landskapsnämndens bemöd 

den hade landskapets hälsosystrar och barnmorskor sålunda kO!ll!lli t 

i löne- och pensionshänseende i sämre läge än rikets motsvaran~ 

funktionärer. För att icke "komma ,för mycket på efterkälken" åte 

stod för landskapsnämnden icke i:nnat än att beträffande förenämn da 

löner och pensioner tillämpa rikets nya bestämmelser. Fö.r att 

komma ur detta läge och för att i lagstiftningsväg konfirmera ett 

redan existerande förhållande har landskapsnämnden beslutat i ngå 

med nya framställningar till Landstinget med förslag om ändringa 

stadgandena beträffande de kormnunala hälsosystrarnas och barnmor• 

skornas löne- och pensionsförmåner. Med undantag av att stad-

gandet i 10 § om dyrtidstillägg bortfaller ingå föreskrifterna 1 

de av Landstinget senast antagna ändringarna oförändrade i de nya 

förslagen, i vilka blott tillkommer bestämmelser om lönernas och 

pensionernas bindande vid levnadskostnadsindex på sätt uti mot sV'S 

rande rikslag är skett. 

Hänvisana.e-till förestående samt till motiver,ingen i landskaps 
. 

nämndens framställning N:o 5/1948 till Landstinget får landskap•·r · 

nämnden vördsammast förelägga Landstinget till antagande nedan-

stående 

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

angående ändring av landskapslagen om kommunala hälsosystrar i 

landskapet Åland, utfärdad den 14 september 1945. 

På framställning av 1 lands landskapsnämnd har 1 lands landsting 

beslutat att 10, 15 och 16 §§ i landskapslagen den 14 september 

1945 om kommunala hälsosystrar i landskapet Aland skola erhålla 

följande ändrade lydelse: 

' 10 §. 

Enligt denna landskapslag 1 landskornmuns tjänst anställd hälso-

syster av högre lönekategori skall av kommunen i grundlön erhålla 

minst det belopp, som utgår enligt nionde avlöninesklassen och 

hälsosyster av lägre lönekategori minst det belopp, som utgår en-

ligt femte avlöningsklassen av den för innehavare av landskaps-

tjänst ·fastställda löneskalan. Dessutom skall kommunal hälsosys-

ter åtnjuta dyrortstil l ägg, där sådant tillskott utgives åt inne-

havare av motsvara~de befattningar i landskapets tjänst. Utöver . 

grundlönen skall hälsosyster erhålla ordentlig, möblerad bostad, 

omfattande minst ett rum, kök och förstuga jämte värme eller hug-
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gen brännved samt lyse, del i källare och nödiga uthus ävensom bi.ldad hälsosyster, sjuksköterska eller barnmorska i statens, 

badstuga eller rätt att begagna sådan eller badrum eller ock, 1 landskapets, annan kommuns, sammanslutnings av konnnuner, bolags 

den mån dessa naturaförmåner icke stå henne till buds, mot dessa eller annan sammanslutnings eller anstalts tjänst. 

naturaförmåner svarande penningvederlag enligt prisläget på orte Ålderstillägg för kommunal hälsosyster i Mariehamn utgår en-

Til;l.ika skall till hälsosysters fö:t:fogande, där sådant med skäli ligt stadens bestämmande, dock icke med lägre belopp än vad i 

kostnad är möjligt, ställas fri telefon. föregående moment är, sagt. 

Hälsosysters avlöning och naturafprmåner i Mariehamn ordnas e1 Hälsosysters lön utbetalas månatlieen ur kommunalkassan. Innan [~ 

11 1 ligt stadens eget bestämmande, dock så att grundlönen jämte värd1 hälsosyster antages i tjänst t distrikt, omfattande två eller fle-

av naturaförmånerna ej sammanlagt må understiga hälsosysters avli re .kommuner, skal 1 det fastställas, hurulede~ månadslönen bör t:i.11 

ningsförmåner enligt de i , l mom. stadgade grunder. henne utgivas. 

I landskapets fattigaste och glest befolka.de skärgårdskornmuner - Ärenden angående hälsosysters bostads- och andra naturaförmå-
. / 

tillkommer kommunal hälsosyster, där landska.psnämnden anser sådru ner avgöras vid inträffad meningsskiljakttghet av landskapsnämnden 

erforderligt, ett ortstillägg enligt nämndens prövning av högst efter landskapsläkarens hörande. 

tjugo procent av den i 1 mom. stadgade minsta grund.lönen i veder ~ 15 §. 

börande lönekategori. Ifålsosyster, som underlyder bestämmelserna i derina landskaps-

Kommunal hälsosyster i landskommun uppbär årligt ålderstilläg1 lag, är vid uppnådd sextio års ålder skyldig att avgå från sin be• 

enligt samma. grunder som innehavare av landskapets tjänst elle r fattning. Dock kan landskapsnämnden, efter att hava hört den kom-

befattning i vederbörande i 1 mom. nämnda avlöningsklass. I av• munalinyndighet, som äger anställa hälsosyster, samt lan dskapslä~-

seende å ålderstillägg är sådan kommunal hälsosyster berättigad rep berättiga hälsosystern att kvarstå i sin befattning ända till 
r: 

att t illgodorälma sig jämväl den tid hon varit anställd såsom ut• sextiofem års ålder. 

-· --



r 
Kommunal hälsosyster, som oförvitligen tjänat s å som hälsosystfef 

1 trettio ,år . och -uppnått sextio års ålder, vare vid sin avgång J 

avseende å hälsosyster, som i 3 § 2 mom. omförmäles. 

16 §. 

befattningen berättigad att av landskapsmedel erhålla en årlig 
Höjes eller sänkes innehavarnas av landskapets tjänst eller be• 

livstidspension med det belopp, vilket inneha.vare av landskapets 

tjänst eller befattning i vederbörande uti 10 § nämnda avlönings -

klass uppbär såsom full pension • . Såsom till pension berättigande 

fattning avlöning i stöd av gällande stadganden på grund av steg• 

ring eller nedgång i det officiella levnadskostnadsindexet, skall I 

~ I 
pension, som i stöd a v denna landskapslag beviljas eller bevil-

år har hälsosyster rätt att r äkna sig tillgodo även den tid, vil 
jats, i enlighet ~d därom utfärdade närmare föreskrifter i mot-

f t 

ken jämlikt 10 § 4 mom. bör beaktas vid fastställandet av ålders 
svarande mån höjas ~ller sänkas med iakttagande av sagda stadgan- l 

I 

de5. I 
tillägg. 

Blir hälsosyster tidigare än ovan sagts varaktigt oförmögen 

att handhavä sin befattning eller innehar hon vid avgång på gru 
Genom denna landskapslag up h.. 1 d k- 1 P aves an s aps agen den 16 juni 

av uppnådd ålder ännu icke trettio pensionsår, berättiga tio 
1948. angående.ändring av landskapslagen k .om ormnuna la häl$ps ys-

pensionsår till tio trettiondedelar av fullt pensionsbelopp och 
trar i landskapet Åland, .utfärdad den 14 september 1945, och den-

var je påföljande fullt pensions år till ytterligare en trettionde 
samma träder i _kraft den 1 april 1948. D k l oc sko a stadgandena i 

del därav, intill dess fullt ~ensionsbelopp uppnås. 
.. drager sig 

10 § tillämpas från och med den 1 januari 1947 • 

hälsosyster s juledom, som innebär fara f-ör omgivningen, och måste 
Jämlikt denna landskapslag på grund av stegring eller nedgång 

hon av sådan anledning avgå, kan landskapsnämnden, efter inhämts 
i det officiella levnadskostnadsin~exet förhöjd eller radsatt år-

utlåtande av medicinalstyrelsen, bevilja henne vårdbidrag för \fi 
lig grundlön och pension utjämnas till närmast följande tal, vars 

tid eller skälig pension oberoende av pensionsåren. 
tolftedel är delbar med tjugofem, samt ålderstillägget på motsva- 1 

Stadgandena i denna paragraf ~ga motsvarande tillämpning med 
rande sätt till det tal, vars tolftedel är delbar med fem. 

j I 
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Landskaps1agens stadganden angående höjning eller sänkning e.v 

kommunal hälsosyster tillkommande grundlön, ålderstillägg och 

pension på grund av stegring eller nedgång i det officiella lev. 

~ . 
nadskostnadsindexet skola iakttagas blott så länge atlmän juste. 

ring av innehavarnas av landskapst jänst eller -befattning avlönin 

gar jämlikt gällande stadganden verkst.älles Jilå grundvalen av det 

officiella levnadskostnadsindexet. 

Mariehamn den 31 augusti 1948. 

På landskapsnänmdens vägnar# 

Lantråd 

Viktor Strandfält. 

Landskaps sekreterare 

Ch. St ormbom. 

I ~ 

NQ 19/1948. 
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LAGUTSKOTTETS betänkande NQ 19/1948 med anled--

ning av landskapsnämndens framställning till 

Ålands land sting med förs lag ti 11 land skapslsg 

angående ändring av l andskapslagen om kommunala 

hälsosystrar i landskapet Åland, utfärdad den 14 

september 1945, 

Med anledning av förenämnda framställning, varöver landstinget inbe

gärt lagutskottets utlåtande, får utskottet vördsammast framhålla fol-

jande: .. --· .. 

Beträffande § 10 innebär änor1.ngf'!flt' slA ~et, såsom 11mn S'k"1psnänmden 

. I 

även i sin motivering framhåller, endast att stadgandet om dyrtidstillägg · 

bortfa_ller, ~ 15 har införts oförändrad från landskaps lagen den 16 juni 

1948, u.nder det att ~ 16 innehåller den egentliga ändringen, d .v.s. be

stämme_lser om lönernas och pensionernas· bindande vid levnadskostnad~index j 

på _sätt i motsvarande rikslag är stadgat. Observerar man närmare det sam

manhA11g, i vilket stadgandet om dyrtidstillägg i f 10 förekommer, frågar I 
man sig om det överhuvudtaget är nödvändigt att ändra denna paragraf. Me

ninge~ ifråg~ ly;der: "Dessutom skall kommunal_ hälsosyst€)r åtnjuta dyr ... 

tids- och dyrortstillägg, där s m ant tillskott utgives åt ,innehavare av 
. -

motsvar ande befnttni,ngar i landskapets tjänst•" För sin del anse r ut skot 

tet, att lagrummet ut :?.n nffigra betänkligheter kan bi behållas oförändrat . . , 
och då .§ 15 endast ur kodifierings synpunkt infört s i ändringsförslRgct, 

·ke.n ·1~mdsk2. pslagen av d-en 16 juni 1948, som icke berör ~ 16, lämnas helt . 

och hållet oförändrad. , 

Utskottet, som företagit härav betingade ändringar ~ch uteslutningar 

i .;ingressen och s l:u.ts-:tadgandena i lagen, får därför för land stinget vörd

sammRst föreslå, . 

r-itt 1. ~nn ~ tin;i:et _ v:ille antAg;q nedRnstående 

L e n . d s k a p s 1 ~ g 

angående ändring e.v landskapslagen om kommuno.la hälsosystrar i landskapet '. 

Åland, utfärdad den 14 se.ptember 1~45. 

På framställning av Ålands landsknpsnämnd h a r Ålands l andsting beslu

t at, att 16 ~ i l8ndskapslagen den 14 september 1945 om kommunala hälso~ 

systrr.:lr i l nndskapet Å!Rnd skall erhålla följ rende ändre.de lydelse: 

§ 16. . I 
Höjes eller sänkes inneP.av'.'.rnas av landskapets tjänst eller befattning · 

a vmöning i stöd a.v gällandG stadgandEJn på grund av stegring -el ler nedg ång I 
i det officiella levnadskostnadsindexet, skall pension, som i stöd a v \ 

denna l and skapslag bevilj a s olle r beviljats, i _ enlighet med därom ut fär

dade närmare föreskrift e r i motsvar a nde mån höjas elle r sänkns med iakt-


