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Ålands l a n d s k a p s s t y-

r e l s e s framställni,ng till Ålands 

N: o ?J./ 1954. landsting med förslag till ändring av land-

r skapslagen om kommunala hälsosystrar i 

landskapet Åland. 

Hälsosystrarnas avlöningsklasser har i riket höjts från elfte av-

löningsklassen till trettonde (FFS 299/54). Enligt gällande landskaps 

lag (30/50) tillhör hälsosyster i landskapet fortfarande elfte avlö-

ningsklassen. Enligt landskapslagen om kommunala hälsosystrar i land-

skapet Åland kan även tillämpas en lägre lönekategori med avlöning 

·t enl~gt löneklass sju. Någon praktisk betydelse 4ar en dylik bestäm-

melse dock icke, då det redan är svårt att få hälsosystrar till kom-

muner, som betala lön enligt den högre lönekategorin. Någon motsva-

rande gradering finnes icke i .rikslagstiftningen. Det synes därför 

vara skäl att slopa bestämmelsen om hälsosystrar av lägre lönekategori 

även i landskapet. Landskapets h~lsosystrar borde berättigas till 

motsvarande lönestegring, som skett i .riket. Detta medför att land-

skapslagstiftning i ärendet ,..borde göras retroaktivt med verkan från 

den l juli 1954 såsom fallet är i riket. Även hittills erlagda pen-

sioner böra jämkas på motsvaran~e sätt, räknat från den l juli 1954. 



.f' 

Av lönerna för hälsosystrar erlägger landskapet tre fjärdedelar åt 
åtnjuta dyrtids- och dyrortstillägg, da··r sådant t illskott utgives 

kommunerna, medan pensionerna helt erlägges av landskapet inom ramen 
åt innehavar.e av motsvarande befattningar i landskapets tjänst. Ut-

över grundlönen skall hälsosyster erhålla ordentlig, möblerad bostad, 
för den ordinarie budgeten. 

Då endast § 10 mom. 1 i landskapslagen om kommunala hälsosystrar 
omfattande minst ett rum k .. k h f.. t , o oc ors uga jämte värme eller huggen 

samt slutstadgandet i ändringen av år 1950 ändrats, har i lagtexten 
brännved samt lyse, del i källare och nödigt uthus ävensom badstuga 

eller rätt att begagna sådan eller badrum eller ock · d må d , 1 en n essa 
ej medtagits mellanliggande moment. 

Landskapsstyrelsen får vördsamt för Landstinget föreslå antagande 
naturaförmåner icke stå henne ti'll buds, mot d essa naturaförmåner 

svarande penningvederlag enligt prisläget på orten. Tillika skall 

av följande 
till hälsosysterns förfogande, där sådant med skälig kostnad är möj-

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

angående ändring av landskapslagen om kommunala hälsosystrar i land-
ligt, ställas fri telefon. 

skapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut skall § 10 mom. 1 i land-

~ 
skapslag(~m den 14 september 1945 om kommunala he;?s;stra.:r;- i landskapet 

Denna landskapslag tillämpas från h oc med den 1 juli 1954. 

För kommunal hälsosyster, som vid denna landskapslags ikraftträdan-

Åland, sådant detta lagrum lyder enligt landskapslagen den 4 oktober 
de åtnjuter ordinarie pension av landskapsmedel, höjes sagda pension 

från och med den 1 juli 1954 sålunda, att den tidigare fulla pensionen 
1950 (30/50), erhålla följande ändrade lydelse: 

kommer att vara lika stor som den fulla pensionen beräknad enligt de 
§:10. 

Enligt denna landskapslag i landskommuns tjänst anställd hälso sys· 

ter skall av kommunen i grundlön erhålla minst det belopp, som utgår 

i 15 § 2 mom. fastställda grunderna, och delpens~onen en lika stor 

, ' 

del av den si stnärnnda pensionen', som den ti di' gare delpensionen utgjor-

enligt trettonde avlöningsklassen av den för innehavare av landskaps· 
me avseende å sålunda fastställd de av den tidigare fulla pens1'onen. M d 

tjänst fastställda löneskalan. Dessutom skall kommunal hälsosyster 
pension skall tillämpas, vad i 16 § landskapslagen om kommunala hälso-

systrar, sådan denna paragraf lyder i landskapslagen den 29 mars 



1949 ( 10/ 49), är stadgat. ~ 

Lantråd 

Mariehamn den 16 september 1954. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

~~~ 
-- ------ ~ 
Viktor Strandfält 

Landskapskamrer 

m 16/1954. 

LAGUTSKOTTE~S betänkande ~ 16/1954 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställ

ning till Ålands landsting med förslag till 

ändring av landskapslagen om kommunala hälso

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

Förenämnda framställn:i,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 verkEamma hälsosystrarna erhålla 

motsYarande förbättring i anställningsvillkoren. Utskottet är i 

sak ense med landskapsstyrelsen. 

Ifråga om formuleringen av § 10 mom. 1 har utskottet vidtagit 

en språklig ändring och beträffande ingressen infört ett tillägg, 

som angiver att även slutsltadgandet 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 :f:'år utskottet vördsamt för landstinget 

föreslå, 
I J, 1,,' • 

att '1andstinget ville godkänna lagi"örslaget 

i följande lydelse& 

Landska,pslag 

angående ändring av\andskapslagen om kommunala hälsosystrar i 

landskapet Åland. 


