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LAGUTSKOTTE~S betänkande m 16/1954 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställ

ning till Ålands landsting med förslag till 

ändring av iandskapslagen om kommunala hälso

systrar i la~dskapet Åland. (~ 23/1954) 

Förenämnda framställni,ng, varöver landstinget inbegärt lagut-

skottets utlåtande, har utskottet behandlat och får för lands

tinget vördsammast framhålla följande. 

Enär hälsosystrarnas i riket löneförmåner förbättrats hör det 

till saken, att de i landskapet verksamma hälsosystrarna erhålla 

motsYarande förbättring i anställningsvillkoren. Utskottet är i 

sak ense med landskapsstyrelsen. 

Ifråga om formuleringen av § 10 mom. l har· utskottet vidtagit 

en språklig ändring och beträffa~de ingressen infört ett tillägg, 

som angiver att även slutstadgandet ändrats. 

Vad sedan slutstadgandet beträffar, synes det icke kunna god

kännas i föreslagen ordalydelse. Då nämligen endast 1 momentet 

undergår ändring, medan momenten 2-7, som icke avskrivits i lag-

förslaget, skola förbliva oförändrade, kan slutstadgandets första 

moment i sin föreliggande formulering giva anledning till sådant 

missförstånd, att även momenten 2-7 skola äga tillämpning först 

från och med den 1 juli 1954~ För undvikande av nämnda missför

stånd har stadgandet ändrats. 

På grund av ovansagda :t'år utskottet vördsamt för landstinget 

föreslå, 
I ), 1,·.'·· 

.att '1andstinget ville godkänna lagi"örslaget 

i följande lydelse& 

Landsk<?pslag 

angående ändring av\andskapslagen om kommunala hälsosystrar i 

landskapet Åland. 



·"' 
I enlighet med Ålands landstings beslut skall § 10 mom. 1 i 

landskapslagen den 14 september 1945 om kommunala hälsosystrar 

i landskapet Åland, sådant detta lagrum lyder i landskapslagen 

den 4 oktober 1950 (30/50), samt landskapslegens slutstadgande 

erhålla följande ändrade lydelse; 

§ 10. 

Enligt denna landskapslag i landskommuns tjänst anställd häl 

syster skall av kommunen i grundlön erhålla minst det belopp, s 

utgår enligt trettonde avlöningsklassen av den för innehavare a 

landskapstjänst fastställda löneskalan. Dessutom skall kommuna l 

hälsoyster åtnjuta dyrtids- och dyrortstillägg, där sådant till 

skott utgives åt innehavare av motsvarande befattningar i land-

skapets tjänst. Utöver grundl önen skall häls osyster erhålla or-

dentlig, möblerad bostad, omfattande minst ett rum, kök och fö r 

stuga jämte värme eller huggen brännved samt lyse, del i källar 

och nödigt u~hus ävensom badstuga eller rätt att begagna sådan 

eller badrum eller ock; i den mån dessa naturaförmåner icke stå 

henne till buds, mot ~ svarande penningvederlag enligt prislä 

på orten. Tillika skall till hälsosysterns förfogande, där såda 

med skälig kostnad är möjligt, ställas fri tele~on. 

-
Stadgandena i§ lO ' mom~ 1 tillämpas från och med den 1 juli 

1954. 

För kommunal hälsosyster, som vid denna landskapslags ikraft 

trädande åtnjuter ordip~rie pension av landskapsmedel, höjes 

sagda pension från o'ch' med den 1 juli 1954 sålunda, att den ti 

digare fulla pensionen kommer att vara lika stor som den full a 

pensionen, beräknad enligt de i 15 § 2 mom. fastställda grunder 

och delpensionen en lika stor del av den sistnämnda pensionen, 

som den tidigare delpensionen utgjorde av den tidigare fulla pe 
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sionen. Med avseende å sålunda fastställd pension skall till-

lämpas, vad i 16 § landskapslagen om kommunala hälsosystrar, sådan 

denna paragraf lyder i landskapslagen den 29 mars 1949 (10/49), 

är stadgat. 

Mariehamn den 15 november 1954· 

På lagutskottets vägnar: 

_J!,. 1 All - ll l A J}t.M ~ 1T~ rJ.&'l.d~~an ~Jlon 

ordförande. 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet; Herman Mattsson, Jan Eriksson, Påvals, 

Nordman och Persson. 
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