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JJ. 

Ltn Lönroths m.fl:s spörsmål till lantrådet angående rätta 

tolkningen av lagen om dyrortstillägg och dess tillämpning på vid 

Ålands centralsjukhus anställda sjuksköterskor; samt 

Lanträdets svar på spörsmålet. 



Till Lancls tince t :i :.rer):' 'I'a l w.8.:n • 

budget-

debatten det dyrortstilläcc d en p ersonal, bl. a. sjuksköterakor-

. 11 . " '-ne, , V".'... _ ..:~en i c_:e oor y;; 2, utan är bos a tt i 1Iariehamn 1 

månatl i gen erhållit vid iUands Centralsjukhus. Det ansågs, a tt sj i..~~:

huset förlorar en del av sin i nkomst dä rigenom a tt boetäder , för 

vilka sköterskorna betalat hyra genom löneinnehåll , äro obebodda. 

Vid sjukhus et a r beta en del sköterskor , som bildat familj och 

på grund av mannens arbete i lfu,riehamn sj ä lvfallet ocks å m~ste vara 

bosatta i staden , vilken tillhör dyrortsgruppen 111. De i staden 

bosatta sköterskorna ha nu helt plötsligt förlora t det dyrortstill

lägg de tidigare erhållit , Det har ansetts att de enlie t lagen on 

dyortstillägg varit berättigade till nämnda tillägg då de bott i 

·dyrort , f a stän deras arbetspla ts ä r belägen i en ort som enli gt 

den teoretiska lagen ej kan kallas dyror t • De t kan nä.runas att ingen 

flyttat från sju1dmsets personalbostad för att erhålla det blygs am ... 

ma dyrortstillägget - men man måste dock förvåna sig över att lag en 

eventuellt först nu tolkats rätt och a tt den tidigare lagtolkning en 

om dyrortstillägg varit felaktig , ehuru som bekant tre jurister 

äro anställda inon Landskapsstyrelsen , under va r s administra tion 

Ålands Centralsjukl:ms lyder • Hela saken ä r tydligen en ekonomisk 

fr1ga : Men har den ekonomiska frågan f ör sk öterskorna s del oc~sä 

berörts , då vakanserna varit obesatta på grund av brist på sökan-

de till de lediganslagna s köterskevakanserna • Vid de olika avdel-

ninga rna ha ofta förekommit fall , då assistentsköterskevakanserna 

va rit obesatta med ansvariga sköterskor - men väl besatta med hj ä l p -

sköterskor , vilka ej va re sig kan eller f år å le,ggas det ansvar den 

fullt utbildade sköterskan s tändi gt har. Detta har gjort a tt det 

många gånger varit svårt för avdelningss~öterskorna att ordna den 

ledighet assistentsköterskorna borde ha - ty oberoende av hj ä l p -
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sköterskorna måste alltid en ansvarig skötersKa vara närvarande 

på avdelningen , enär hjälpsköterskan ej har rätt att självstän-

digt ge vare sig medicin eller injektioner. 

På den kirurgiska avdelningen t. ex. har bl. smnat, under tre 

månaders tid från 1 december 1958 till den 28 februari detta år 

tvenne assistentsköterskevakanser (11 lkl.) varit besatta med hjälp 

sköterskor ( 6 lkl.). Ilirurgiska avdelningen bör nornalt ha för-

utom avdelningssköterska fyra assistentsköterskor • Bl. a. till-

följd av de många katastroffallen i samband med trafikolyckor /~uY 

kirurgiska avdelninges arbete ej varit ringa. 

På grund av ovan berörda fall frågas vördsa.nn:nast 

1) Huru har lagen om dyrortstillägg kunnat 

felt olkas , och vilket är den absolut r~tta 

t olkningen av lagen ? 

2))I vilken form har sjuksköt erskorna på en 

avdelning , där ej alla sjuksköterskeva 

kanser är besatta , erhållit ersättning för 

att arbete och ansvar därigenom lagts tyng-

re :på dem ? 

Mariehamn den t~ mars 1959. 
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