
N2 35/1966. 
Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

s e s f ramstäl l ning till Ålands landsting med 

f örs i ag till landskapslag angåehde ändring av 
landkkapslagen otn kommunala hälsosystrar i land

skap~t Åland. 
Det nya pensionssyst emet för landskapets tjänstemäh, som föresläs 

infört genom landskapslageh om landska~spensione r, förutsätter även änd
ringar i lagstiftningen rörande de tjänsteinnehavare , vi lkas pensioner 
äro anslutna till landskapstjänstemännens pensionssystem. Enär bl.a. 
kommunala hälsosystrarna hör till denna grupp av tjänsteinnehavare, fö
reslär landsk~psstyrelsen en sädan ändring i iagstiftfiingen beträffande 
dem, att bestämmelserna rörande hälsosystrarnas pension avpassas efter 

stadgandena i för sl~get till landskapslag om landskapspensioner~ Motsva
rande ändring i rikets lagstiftning har skett genom en lag den 20 maj 

1966 (FFS 288/1966) • , 
' ' 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskaps~tyrelsen f Örelägga 
landstinget till antagande nedanstäende 

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

angående ändring av landskapslagen om kommunala hälsosystrar i landska
pet Åland . 

I enlighet med Ålands J.andstings beslut ändras 15 § landskapslagen 
Q.en 14 september 1945 om kommunala hälsosystrar i landskapet Åland (20/ 
45) i dess lydelse av den 16 april 1964 (12/64), såsom följer: 

15 §. 
Avgångsäldern för hälsosyster , som är anställd enligt denna lag, är I 

sextio är. Landskapsstyrelsen må, efter att hava hört den kommunala myn- [ 
dighet, som äger anställa hälsosyster i kommunen, samt landskapsläkaren, 
medgiva kommunal hälsosyster rätt att kvarstå i tjänst högst till sextio- 1· 
fem års ålder. 

Kommunal hälsosyster är berättigad till ålders- och invalidpension av 
landskapsmedel, vilken fastställes på grundval av den i 10 § avsedda av
l öningen och med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna röran

de person, som står i tjänste- eller arbetsförhållande till landskapet, 11·1 

likväl så, at~ pensionsåldern för kommunal hälsosyster är sextio år. 

Vad i denna paragraf är stadgat äger motsvarande tillämpning på hälso
syster, som avses i 3 § 2 mom. 

Tienna landskapslag tillämpas från den 1 januari 1967. Tjänstgöring 
före den 1 januari 1967, som kommunal hälsosyster efter fyllda 21 år så
som utbildad hälsosyster , sjuksköterska eller barnmorska fullgj ort i bo-
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lags eller annan sammahslutnihgs elier inrättnings tjänst, räknas, ifall 
anställnirlgen varit huvud~yssiå, till pensionstid på i 5 § lartdskapsla
gen om landskapspensioher föres~rivet sätt och utan hinder av >fad i sist• 
nämnda lag och landskapsf8rö:td.ning om verkställighet och tillämpning av i 

d~nsamma Et±- stadgat, i den män $.nStällri.i.ngen icke .räknats eller skall 
räknas henne tillgodo för artnah än i landskapslagen om landskapspensio
ner avsedd ålders- eller invalidpension; 

i sin helhet, om pensionen beviljas med tillämpning av 10 § 2 mom. 
landskapslagen om landskapspen~ioner; och 

till h~iften intill den 1 ~uli 1962 och , därefter i sin helhet, om 
vid beviljande av penSibnen tillämpas 10 § 1 mom .. landskapslagen om 
landskapspehsioner aamt . om ·· kommJnal hälsosysteT de~ · 8 juli 1961 eller 

därefter oavbrutet under minst 4 mårtader varit ~nställd såsom kommunal 
hälsosyster med befattningen som huvudsyssla. 

Kommunal hälsosyster, som Önskar bibehä1la sin rätt till pension, 
sådan den var dä denna lag träade i kraftt skall inom ett år efter det 
denna lag trätt i kraft skrifi;lig~h anmäla däroro '.till vederhörande kötnmu• 
nalstyr'else, som of ördröjl:igerl skall underrätta landskaps styrelsen därom. 

Utan hinder av vad som ovan stadgats tillämpas tidigare gälland·e ' 'be
stämthelser pä den som gjort ovan avsedd anmälan och, såvida icke av· 35 § 

·' ! :. . ..... 

2 mom, landskapslagen om landska:pspensioner annat följer, på pension,, 
oom beviljats innan denna lag trätt i kraft. 

Mariehamn,, den 19 oktober 1966. 

Pä landskap~ls_i'~nar: 

Lantråd Hu~~~son :~ \ :2« 
Lagber~dningssekreterare SUne Carlsson. 


