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021 
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 ändring av landskapslagen om den 

allmänna läkarvården i landskapet Åland. 

Enligt gällande lag tillkommer stads- och kommunalläkare grundlön, 

kommunalläkare minst enligt avlöningsklassen A 16 och stadsläkare minst 
enligt avlöningsklassen A 22, samt vissa lönetillägg och naturaförmåner, 
vilka sistnämnda dock icke utgår till stadsläkare. Därutöver består 
stads- och kommunalläkarens inkomst av sportler och arvoden som uppbä

res av patienter i enlighet med en särskild kommunalläkartaxa. Stads
och kommunalläkarens egentliga grundlön utgör sålunda endast en del av 

den totala inkomsten. 
Emedan stads- och kommunalläkarens avlöning under semester och under 

tjänstledighet med rätt till lön är bunden till lön enligt avlöningsklass, 
blir deras förtjänstnivå under denna tid betydligt lägre än annars. Ge
nom en lag i riket angående ändring av lagen om allmän läkarvård av den 
24 juni 1969 (FFS 424/69) har nämnda förhållande för läkarna i riket 
dock ändrats så, att åt stads- och kommunalläkare för tiden för semes-
ter samt sjuk- och moderskapsledighet skall utöver till läkaren enligt 
löneklassificeringen utgående avlöning för de hos patienterna uppburna 
arvodenas vidkommande erläggas ett semestertiden motsvarande belopp av 

den enligt vissa fastställda grunder årliga arbetsförtjänsten och att 
statsunderstöd kan beviljas för de merkostnader, som föranleds av att 
vikarie under denna d avlönas enligt samma grunder som för utgifterna 

för avlöningen av tjänstens ordinarie innehavare. Då stads- eller kom
munalläkare valts till riksdagsman eller utsetts att handha annat offent
ligt uppdrag, vilket han icke kan vägra mottaga, kan kommunen även erhål

la statsunderstöd för kostnaderna för avlöningen åt kommunalläkarens vi

karie enligt samma grunder. Statsunderstöd kan dessutom beviljas kommun 
för avlönande av vikarie, då stads- eller kommunalläkaren beviljats 
tjänstledighet för deltagande i lärokurser eller för andra studier, som 
är ägnade att främja handhavandet av läkarens uppgifter. 

Med hänsyn till att de förmåner, som i landskapet tillkommer stads
och kommunalläkarna, i princip borde utgå enligt samma grunder som gäl
ler för motsvarande tjänsteinnehavare i riket, föreslår landskapsstyrel
sen en motsvarande ändring av landskapslagsn ara den allmänna läkarvården 
i landskapet Åland. I sak överensstämmer förslaget med den i riket genon
färda lagändringen förutom att i 40 § 1 raom. med riksdagsmannavärv också 

tällts landstingsmannavärv . 

.. Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 
forel .. agga landstinget till antagande 
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L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om den allmänna läkarvården i land
skapet Åland. 

r enlighet med Ålands landstings beslut upphäves 41 § landskapslagen 
den 14 september 1945 om den allmänna läkarvården i landskapet Åland 
(19/45), ändras 40 § 1 och 3 mom. sådana dessa lagrum lyda i landskaps
lagen den 11 juli 1968 (34/68), samt fogas till 38 § ett nytt 5 mom. så

som följer: 
38 §. 

För tiden för semester samt för tjänstledighet på grund av sjukdom, 
havandeskap och barnsbörd erlägges till stads- och kommunalläkare, ut-

·över vederbörande tillkommande avlöningsförmåner, en semester- och 
tjänstledighetstiden motsvarande andel av en enligt grunderna i 2 mom. 
fastställd årlig arbetsförtjänst, dock endast i samma proportion som 

grundlönen. 
40 §. 

Kommun eller sammanslutning av kommuner är berättigad att för upp-
rätthållande av stads- eller korillllunalläkartjänst i årligt landskapsbi

drag ,e-rhålla två tredjedelar av det belopp, som enligt 38 § 1 och 5 mom. 
minst bör tillkomma läkare i grundlön och dyrortsi:il.lägg så ock i ersätt
ning för tiden för semester samt för tjänstledighet på grund av sjukdom, 
havandeskap och barnsbörd, ävensom av arvode som skall erläggas till vi
karie för tiden för nämnda semester eller tjänstledighet liksom även 
för den tid, under vilken stads- eller kommunalläkare är förhindrad att 
handha sin tjänst på grund av riksdagsmannavärv, landstingsmannavärv 
eller annat offentligt uppdrag, som denne icke kan avsäga sig, och ål
derstillägg i dess helhet,samt kommun eller sammanslutning av kommuner, 
som upprätthåller kommunalläkartjänst, dessutom två tredjedelar av pen
ningvärdet av läkaren enligt 38 § 4 mom., tillkommande naturaförmåner 
Vilkas värde bestämmes av landskapsstyrelsen enligt i riket gällande 
grunder. Då stads- eller kommunalläkare beviljats tjänstledighet för 
deltagande i lärokurs eller för andra studier, som äro ägnade att främ~ 
ja handhavandet av läkarens åligganden, må landskapsstyrelsen på ansökan 
bevilja landskapsunderstöd för vikariens anlöning enligt i riket gällan
de grunder. Kommun eller sammanslutning av kommuner erhåller av land
skapsmedel ersättning för de betalningsandelar, som enligt lagen om 
pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare för kommunal
Och stadsläkares del erlagts till den kommunala pensionsanstalten,även~ 
som för begravningshjälp, som med stöd av tjänstestadga erlagts efter 
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stads- och kommunalläkare, i fråga om den ordinarie avlöningen högst 
enligt den i 38 § 1 mom. avseddq avlöningen9 i fråga om naturaförmåner
na enligt grunder, vilka fastställts med stöd av lagen om förskottsupp
börd (FFS 418/59) och i fråga om övriga avlöningsförmåner från kommun 
eller sammanslutning av kommuner för tjänsteuppgifter, i enlighet med 
grunder 9 som allmänt skall tillämpas, samt i fråga om arvoden, vilka 
uppburits av patienter enligt i 38 § 2 mom. angivna grunder. 

Är kommuns ell~r till sammanslutning av kommuner hörande kommuners 
ekonomiska bärkraft väsentligt svagare än den genomsnittliga bärkraften 
i landets kommuner, erlägges för upprätthållen kommunalläkartjänst i 
landskapsbidrag hela den i tjänsten utgående grundlönen jämte dyrorts
tillägg och penningvärdet av naturaförmånerna ävensom ersättning och 
vikariatsarvode 9 som bör erläggas för tiden för semester samt för tjänst
ledighet på grund av sjukdom, havandeskap och barnsbörd eller en större 
del av dem än i 1 mom. är stadgat. Enligt i riket gällande grunder be
viljar landskapsstyrelsen på ansökan det förhöjda landskapsbidraget. ' 

Denna landskapslag tillämpas från och med den 1 juli 1969. 
Mariehamn, den 29 oktober 1969. 

vägnar: 

Lantråd Isaksson 

Lagberedningssekreterare 


