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LAGUTSKOTTF.TS betänkande m 13/1963 över 

landskapsstyrelsens framställning till Alands 

landsting med förslag till landskapslag angåen

de ändring av landskapslagen om kommunala hälso-

systrar i landskapet Åland. (m 21/1963) 
Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets 

ut l åtande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast 

framhålla följande: 

Vid ärendets behandling har utskottet fäst sig vid, att landskaps

lagstiftningen om kommunala hälsosystrar och kommunala barnmorskor in

nehåller vissa avvikelser, vilka utskottet berört i sitt betänkande m 
12/1963 beträffande framställningen om ändring av landskapslagen om 

kommunala barnmorskor. Dessa olikheter kunna i betraktande av landskaps

lagen den 29 mars 1949 om berättigande för landskommun att förena kom

munala hälsosyster- och barnmorskebefattningar medföra vissa komplika

tioner vid tillämpningen av den nu föreslagna lagen. 

Hänvisande jämväl i övrigt till vad utskottet anfört ifråga om änd

ring av landskapslagen om kommunala barnmorskor samt till att den före

slagna lagändringen beträffande kommunala hälsosystrar, som förutsätter 

övergång till totallönesystem med retroaktiv verkan från den 1 augusti 

1963, anser utskottet, som i sak gillar framställningen, men som ifrå

ga om § 12 och § 14 mom. 1 rekommenderar vissa stilistiska ändringar, 

att landstinget ville godkänna framställ

ningen, dock sålunda att sagda lagrum erhålla 

följande lydelse: 

12 §. 
"Finnas i disrtrikt flera hälsosystrar med olika verksamhetsområden, 

handhava de utan särskild gottgörelse varandras åligganden" o.s.v. en

ligt förslaget. 

14 ~. 

Mom. 1. "Kommun är berättigad att för varje kommunal hälsosyster, 

som enligt denna lag är anställd i kommunens tjänst, i landskapsunder

stöd uppbära tre fjärdedelar av hennes avlöning enligt 10 § 1 mom. 

Fjärrortstillägg är kommunen dock berättigad att i dess helhet erhå lla 

ur landskapsmedel." 

Mariehamn den 15 novembe~ 1963. , 

På lag11 skott~ väO~r.: , 
~ "}".\ r_~1 c;;;A'. 

Ji ~·r~k'-'Eriksso ~ ..... ,,,~-p<.. 9( 
. / ordforande. q: m1~schinoff 

I sekreterare. 
Närvarande i utskotte : Jan F.rik Eriksson, ordförande, Eliel Pers

son, Gust"af Jansson, :Sertel :Soman och Annemi Dahlblom. 


