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LAGUTSKOTTETS betänkande lP: 6/19 6 Je~ 

landskapsstyrelsens framställning till i ~nds 

landstins med förslag till ändrirg av lapd
skapslagen om kommunal~ hälsosystrar i land-

skapet Åland. (m 9/1956) 
Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets 

utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast 
framhålla följande' 

1 anseende till lagstiftningsgebitets natur och med hänvisning till 
de principiella synpunkter, som utskottet framfört i sitt betänkande 
fö 1/1956, kunna 10 § l mom. och 15 § mom. l godkännas i den form land
skapsstyrelsen föreslagit. 

Med hänsyn till att la6ändringar ioke väntas bliva aktuella så ofta 
som hittille, sedan nämnda lagrum, ändrats, föreslår utskottet, fortfa-
1•ande med hänvisning till sitt principiella uttalande i betänkandet .. 
~ 1/1956, att 10 och 15 §§ införas in. extenso i lagtexten. Detta innebä .. · 
att även lagens ingress måste ändras. 

På grund av ovansagda föreslår utskottet vördsammast, 
att landstinget ville antaga nedanstående 

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

angående ändring av landskapslagen om kommunala hälsosystrar i land
s kapet Åland. 

------
I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 10 och 15 §§ i land

e kapslagen den 14 september 1945 om kommunala hälsosystrar i landskapet 
Åland ( 'i!J/ 45) t sådana dessa lagrum zyda i landskapslagen den 1956 
( /56) såsom följera 

10 §. 
Hälsosyster, som enligt denna landskapslag är anställd i landskommuna 

tjäast, skall av kommunen i grundlön och eventuellt dyrortstillägg er
hålls minst det belopp, som är fastställt i riket såsOJil minimiilön för 
motsvarande befattning. Utöver grundlönen skall hälsosyster erhålla or. 
dentlig, möblerad bostad, omfattande minst ett rum, kök och förstuga, 
jämte värme eller klabbad brännved samt lyse, del i källare och nödiga 
u·,!J.us ävensom badstuga eller rätt att begagna sådan eller badrum eller 
tnot dessa naturaförmåner svarande penningvederlag enligt prisläget på 
orten. Jlirjämte skall till hälsosysters förfogande, då sådant är möj
ligt, med skälig kostnad ställas fri telefono 

Hälsosysters avlöning och naturaförmåner 1 Mariehamn ordnas enligt 
stadens eget bestämmande, dock så, att grundl~nen jämte värdet av na
turaförmånerna ej sammanlagt må understiga hälsosysters avlöningsförmåne 
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e.1li,;t de i 1 mom. stadgade grunder. 
I landskapets fattigaste och glest befolkade skärgårdskommuner till

kommer kommunal hälsosyster, där landskapsstyrelsen anser sådant erfor
derligt, ett ortstillägg enligt prövning av högst tjugo procent av den 
i l momo stadgade minsta grundlönen i vederbörande lönekategori~ 

Kommunal hälsosyster i landskommun uppbär ålderstillägg enligt i 

l mom. bestämda minimigrundlönene I avseende å ålderstillägg är sådan 
kommunal hälsosyster berättigad att tillgodoräkna sig jämväl den tid 
hon varit anställd såsom utbildad ht:lsosyster, sjuksköterska eller barn
morska i statens, landskapets, annan kommuns, sammanslutnings av kommu
ner, bolags eller annan sammanslutnings eller anstalts tjänst. 

Ålderstillägg för konnunal hälsosyster i Mariehamn utgår enligt sta
dens bestämmande,- dock icke med lägre belopp än vad i föregående moment 
å. sagt, 

,.fii.lsosysters lön utbetalas mån~tligen ur kommunalkassano Innan hälso
s ster antages i tjänst i distrikt, om:fatt~nde två eller flera kommuner 
skall det fastställas, huruledes månadslönen bör'till henne utgi~aso 

Ärenden angående hälsosysters bostads- och andra naturaförmåner av
göras vid inträffad meningsskiljaktighet av landskapsstyrelsen efter 
lr.H1dskapsläkarens hörandeo 

15 §. 
Hälsosyster, som underlyder bestämmelserna i denna landskapslag~ är 

vid uppnådd sextio års ålder skyldig att avgå från sin befattning~ 
DOok kan landskapsstyrel~en, efter att hava hört den kommunala myndig
het, som äger anställa hälsosyster, samt landskapsläkaren, berättiga 
hälsosyster att kvarstå i sin befattning ända till sextiofem års ålder~ 

Kommunal hälsosyster, som oförvitligen tjänat såsom hälsosyster i 
trettio är och uppnått sextio års ålder, vare vid sin avgång från be~ 
:fattningen berättigad att av la-ndslcr.j..JSmedel såsom årlig livstidspension 
erhålla det belopp, vilket är fastställt i riket såsom full pension 
för motsvarande befattning. Såsom till pension berättigande år är häls0- . 
syster berättigad att rakna sig till&oto även den tid, vilken jämlikt 
10 § 4 memo bör beaktas vid fastställande av ålderstilläggo 

Blir hälsosyster tidigare än ovan. sagts oförmögen att handhava sin 

b ef'i:~t-t,nin~ ~11-er .. ~~z;i.e~f ... ~~pn. y.~d .ov~ne. på grt_i_n~ ~v upP.nådd. ~1-0~r ännu 
icke trettio pen~ion~år, berättiga tio pensionsår till tio trettionde
delar av fullt pensionsbelopp och varje påföl@ande fullt pensionsår 
till ytterligare en trettiondedel därav, intill dess fullt pensions
be1.opp uppnåso !drager sig hälsosyster sjukdom, som innebär fara för om
~ :. .. 1ingen, och måste hon av sådan anledning avgå. kan la.ndskapsstyrel-
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sen, efter inhämtat utlåtande av medicinalstyrelsen, bevilja henne 
vårdbidrag för viss tid eller skälig pension oberoende av pensionsåren. 

fttadgandeDa i denna paragraf äga motsvarande tillämpning med avseende 
ä hälsosyster, som i 3 § 2 mom. omförmäles. 

---------
Denna landskapslag tillämpas från och med den 1 januari 1955. 
Mariehamn den 13 mars 1956. 

På lagutskottets vägnar: 
" 

.____..,,..,-- fÅ/Y1 -Q h ~ 
n E'riWr"iksson ' 
ordförande 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Nils Dahlmuni 
Paul Påvals, Rickard Lindroth och Helge Klingberg. 


