
_ l ·a n d s 1 a n d s k a p s n ä m n d s 

framställning till i. lands landsting med förslag 

N:o 5/1948. till landskapslag angående ändring av lan.dskapslagen 

.. 
om kormnunala hälsosystrar i lanc1.s1capet i"" land, utfär-

dad den 14 september -1945. - . I 

De kommunala hälsosystrarnas och barnmorskornas avlöningsf örhållan-

den äro reglerade uti landskapslagarna den 14 september 1945 om kom-

munala hälsosystrar i landskapet _._land och om kommunala barnmorskor i 

landskapet l. land. I den förstnämnda landskaps lagens 10 § st ad gas, a tt 

kommuns hälsosyster. av högre lönekategori skall av kommunen i grund-

lön erhål-la ett belopp, som utgå r med minst det belopp, som tillkommer 

innehavare av lands;k::1ps-t jänst i å ttonde avlöning s k l a ssen, och hälso-

syster av lägre avlöning skategori minst det belopp, som utgå r enligt 

fjärde avlöningskla ssen enligt landskapets avlöningsskala. De kommu-

nala barnrnqrskornas grundlöner utgå enligt 10 § i f örenämnda landskaps 

J..ag om kommunala bBrnmorskor i landskapet .. land i hög re lönekategorin 

enlig t å ttonde avlöningskl'?tssen samt i lägre kat egorin enligt sjmde 

klassen. •. lderstilläggen å ter för ,s:väl hälsosystrar som barnmorsk or 

utgå fem gånger efter fyra u rsperiod med f.ixa belopp om 1.380 mark 

resp. 1.140 mark varje gång för hälsosystrarna och 1.380 resp. 1 . 320 



mark per gLng för barnmors1rorna. Pensionsf örmånerna för hälsosys -

trarna och barnmorskorna äro jämväl ordnade uti förenämnda landskap 

lagar. 

Sedan tjänstemännens och befattningshavarnas i landskapet löne -

och pensionsf9rmåner - i likhet med vad som skett i riket - höjts 

räknat från den 1 januari 1947, har det blivit nödvändigt att höja 

även de komrnunala hälsosystrarne.s och barnlll.orskornas löner och pen-

sioner. I riket överlämnade Regeringen till Riksdagen den 5 decem-

ber 1947 en proposition angåiende ändring.av lagarna om kommunala 

barnmorskor och kommunala hälsosystrar. Däri föreslogs, att hälso-

systrarnas och barnmorskornas av högre kategori - i riket finnes 

blott en kategori av hälsosystrar - grundlöner skulle utga enligt 

nionde avlönine;sklassen samt barnmorskornas av lägre kategori en-

.ligt åttonde klaszen. , lderstillägget skall utgå efter treårsperi -

oder inalles fem g&..nger och anknytas till resp. löneklass och ut.gå 

således ej med ett i lugen fixerat belopp s å som hittills. Pensio-

nerna föresl :S. s förhöjda, även redan riensionerade hälsosystrars 

barnmorskors p::nsioner. Riksna gen har enligt uppgift · ställt sig :väl" 

. villigt tilJ: Regeringens förslag, ooh lagarna angående ändring _a-y ...: l a 

g-arna, om kommunale. barnmorskor .och kommunHla ]1_äl~9~~:{~.trar, vilka är 

besUµnaa ·att verka retroaktivt från den .-1 

ltif5 
' ~; - '·. 

januari 1947 . beträffan4e 

löneförmån.erna, äro avsedda. att . snarligen utgivas. I 

L9.ndskapsnämnden, som anser att de kommunala hälsosystrarna och 

barnmorskorna i landskapet böra i löne- och pensionshänseende vara 

jämnställda ,med motsvarande funktionärer i r .iket, har i sådant avseenl 

b t t f .. J ti· 11 ändring av landskapsl f-l garna beträffande de utar e a __ o:rs ..r1g 

I 
hälsosystrar och barnmorskor. 

Här nedan följer förslag beträffande hälsosystrarna, och förslag 

be t räf:t:ande barnmorskorna skall göras i en senare framställning. 

Förslaget bygger p2 ri.ks,lagstiftningen i ämnet. Landskapsnämnden 

har dock ansett, att bestämmelserna om hälsosystrar av lägre katego-

Ti böra bibehållas med hänsyn till landskapets geografiska läge och. 

svarigheten att erhålla i formellt avsee,nde fullt kompetenta hälso-

systrar för landskapets behov. Dessa hälsosystrars av lägre kategori 

grundlön, som hittills fastställts att utgå enligt fjärde avlönings-

klassen; skulle enligt förslaget utgå ~nligt femte 'lassen. Detta 

med hänsyn till att hälsosystrarna av högre kategori blivit uppflyt

tade en klass • Mom. 2 i rikslagens stadgande om lagens ikraftträdan- 1 

de har utelämnats, emedan pensionerade hälsosystrar icke finnas i 

landskapet. 



fil 

Hänvisande till förestående får landskapsnämnden vördsammast' fö; brännved samt lyse, del i källare · ooh nödiga nthus 8.vensom badstu-

lägga Landstinget till antagande nedanst ~ende 
ga el.ler rätt att begagna s fa.dan eller badrum ell er cck, i den mån 

Landskaps lag 
, dessa naturaförm ner icke st å henne till buds, mot dessa nsturaför-

ang ående ändring av landskapslae en om k ommunala hälsosystrar i land 
måner svarande penrilngvederlag enligt prisläget pa orten. Tillika 

.. skapet J, land, utfärdad den 14 september 1945. 
skall till hälsosysters förfogande, dl:ii' s tldant med skälig kostnad 

är möjligt , ställas fri telefon . 

I enlighet med lands landstings beslut skola 10 och 15 §§ i 
Hälsosysters avlöning och nnturaförmåner i Mariehamn ordnas enligt 

landskap slagen den 14 september 1945 om kommunala hälsosystrar i 
::stadens eget bestämmande , dock sa, att grundlönen jämte värdet av na .:. 

landskapet Ål and erhålla följande ändrade lydelse. 
turaförmånerna ej semrnan lagt m& understiga hälsosysters avlönings -

10 §. 
förm~.ner enligt de i 1 mom . stadgade gr·under . 

Enligt den~n l~ndskapslag i landskommuns tjänst anställd häls o· 
I lttna skapets fa~tigaste ocb glest befolkB.de skärgårdskomrnuner til 

syster av högre lönekategori skall av kommunen i grundlön erhå l la 
ko1u.1.11dr kommunal hälsosyster, där landskapsnämnden anser s ådant erfor-

minst det belopp, som utgå r enligt nionde avlöningsklassen, och h äl 
derligt, ett ortstillägg enligt nämndens prövning av högst tjugo pro-

sosyster av lägre lönekategori minst· det belopp, som utgår enligt 
cent av den i l mom. stadgade minsta grundlönen i vederbörande löne-

femte avlöningsklassen av den för innehavare av 1andskapstjänst fas 
kategori. 

ställda löneska lan . Dessutom skall kommunal hälsosyster åtnjuta 
Kommunal häls osyster i landskommun uppbär å rligt ålderstillägg en-

dyrtids - och dyrortstillägg, där s ådant tillskott utgives å t inne-
ligt samma grundar som innehavare av l andskapets tjffilst eller befatt -

·havare av motsvarande befattningar i ~andskapets tjänst, Utöver 
ning i vederbörande l mom. nämnda avlöningsklass, I avseende å å l-

grund lönen skall hälsosyste1• erh~ll1:1. or·clentlig, möblerad bostad , oDI 
derstillägg är s ådan kommunal hälsosyster berättigad att tillgodo-

fattande minst ett rum, kök och förstuga jämte· värme eller huggen 
räkna sig jämväl den tid hon varit anställd• s ~'.L som utbildad hälsosys-



·' 

Oii 
ter, sjuksköterska eller barnmorska i statens, landskapets, annan 

kommun.s, sammanslutnings av kommuner, bolags eller annan samman-

slutnine;s eller statens eller l.ndskapets anstalts tjänst. 

lderstillägg för kommunal hälsosyster i Mariehamn utgå r enligt 

stadens bestämrnande, .dock icke med lägre belopp än vad i föregåe nde 

moment är sagt. 

Hälsosysters lön utbetalas månatligen ur kommunalkassan . Innan 

hälsosyster antages i tjänst i Q.istrikt omfattande tv&. eller f lere 

kommuner, skall det fastställas, huruledes månadslönen bör till 

henne utgiv~s. 

Ärenden ang~ende hälsosysters bostads- och andra naturaförmå ner 

avgöras vid inträffad meningsskiljaktighet av landskapsnämnden ef· 

ter landskepsläkarens hörande. 

15 §. 

Hälsosyster, som underlyder bestämmelserna 1 ,denna landskapsl,, g, 

är vid uppn&dd sextio års älde r skyldig att avgå fr än sin befntt -

ning. Dock kan landskapsnämnden, efter att hava hört den kommuna l• 

mynd ighe_t, som äger anställa hä,lsosys'Ler, samt landskaps läkaren be• 

rättiga hälsosystern att kvarstå i sin befattning ända till sextio• 

fem års 3. lde r. 

~iQ· 089 
Kommunal hälsosyster; som oförvitligen tjäna t s;sora hälsosyster i 

trettio år och uppnått sextio års ålder, vare vid. sina vgång från be-

fattningen berättigad att av landskapsmedel erhå lla en årlig livs-

tidspension med det belopp, vilket innehavare av landskapets tjänst 

eller befattning i vederbörande uti 10 § nämnda avlöningsklass upp-

bär s å som full pension. a" r är hälSå..som till pension berättigande 

_._' ··k si· g ti" llgodo även den tid, vilken J"ämsosyster berät t_igad e.0 -c ra na 

likt 10 § 4 mom. bör beQlrtas vid fastställandet av älderstillägg . 

Blir hälsosyster tidigare än ovan sagts varaktigt oförmögen att 

handhava sin befattning eller innehar hon vid avg2:.ng på grund av upp -

nådd ålder ännu icke trettio pensionsGr , berättiga tio pensionsår 

till tio trettiondedelar av fullt pensionsbelopp och varje påföljan-

de fullt pensions år till ytterligare en trettiondedel därav, intill 

dess fullt pensionsbelopp uppnås. Adrager sig hälsosyster sjukdom, 

som innebär fara för omgivningen, och m~ste hon av sådan anledning av 

gå, kan landskapsnämnden, efter inhämtat utl :ltande av medicinalsty-

relsen, bevilja henne v a rdbidrag för viss tid eller skälig pension 

oberoende av pensionsuren . 

Stadgandena i denna paragraf äga motsvarande tillämpning med av -

seende å hälsosyster, som i 3 § 2 mom . omf örmäle s. 



Denna landskap slag träder i kraft den l oktober 1947. . Dock 

skola stadgandena, i 10 § tillämpas från och med den 1 januari H;i 47 
' I 

Mariehamn den 20 januari !948. 

På landskapsnämndens vägnar; 

LantrC:d 

Viktor Strandfält . 

Landskapssekreterare ~ . -

Ch . Stormbom, 

N9 3/1948. 

t\i 011 
LAGUTSVOTTH;TS be t änkande NQ. 3/1948 me d anled·-· 

ning av l andskapsnämndens framst ällning til l 

ilands landsting med förslag till landskap s l ag 

angående ändring av landskapslagen om mom..11TJ. na.1a 

hälsosystrar i l andskapet Åland, utfärdad den 

14 september 1945. 

Förenämnda framställning, varöver l andstinget inbegärt l a gutskott e ts 

utlåt an de , har utskottet behandlat och får på skäl, som l andskapsnämnden 

i sin motivering anfört, tillstyrka ändringsförslaget. 
Nedannämnda ändringar av redaktionell na tur borde dock enligt utskot-

t ets mening,företaga s i textent 
~ 10 mom. 4. Momentets två sist a rQder böra lyda : kommuner, bolags 

eller annan sammanslutnings eller av sta ten eller l Qndskapet understödd 

anst a lts tjänst. 
§ 15 mom, 2. För sista rreningen i mementot föreslås följ ande ändra -

de lydelsea Såsom till pension berättigande år hnr hälsosystor rätt att 

räkna sig tillgodo även den tid, vilken jämlikt 10 ~ 4 mom •. bör be aktas 

vid f astställandet av ålderstillägg. 
Utskottet får rärför fnr l 0nrstin~P t vnrasqmmpst för e slå, 

a tt 1°,ndstinge t, s edqn för enämnd ri. ändringar i 

texten blivit gjorda , villo godkänna l a gförsl3-

get, 

Mariehamn den 20 f ebruari 1948, 
på lo.gutskottets vägn ar 1 

Närvarande i utskotte t= Tor Brenning , ordförande, Gunnar J ansson, Jona 

t an Sjöblom, Paul Påva ls och Arthur La rson (suppl.) 


