
Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 s e s 

framställning till Ålands landsting med förslag till 

ändring av landskapslagarna om kommunala hälso-

systrar och kommuna:\-a barnmorskor i landskapet Å-

land. 

I början av innevarande år höjdes sjuksköterskornas löne- och 

pensionsförmäner räknat från den 1 januari 1 9550 På grund hä rav 

har regeringen till riksdagen överlämnat proposition om ändring 

av lagarna om kommunala barnmorskor och kommunala hälsosystrar för 

att bringa dessa befattningshavare i likställighet med sjukskö-

terskorna. Riksdagen antog sedermera lagförslagen, som blivit 

publicerade i Finlands Författning ssamling under N:ris 193 och 

194. Nedanstående förslag innebär en motsvarande justering för 

hälsosystrar och barnmorskor i landskapet Åland. 

På grund av v n d ovan anförts får l andskapsstyrelsen vördsamt 

förelägga Landstinget ti l l antagande nedanstående förslag till 

landskap slagar: 

L a n d s k a p s 1 a g 

om ändring av landskapslagen om kommunala hälsosystrar i landska-

pet Ålana~ utfärdad den 1 4- september 1945• 

-



I enlighet mäd .Å.lands 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 

19 februari 1955 (4/55) erhålla följande ändrade lydelse: 

10 §. 

Enligt denna landskapslag i landskommuns tjänst anställd häl-

sosystfer skall av kommunen i grundlön erhålla minst det belopp, 

som utgår enligt femtonde avlöningsklass©n av den för innehavare 

av landskapstjänst .fastställda löneskalan 7 Dessutom skall kormnu 

nal hälsosyster ~tnjuta clyrtids- och dyrortstillägg, där sådant 

tillskott utgives åt innehavare av motsvaran~e befattningar i la 

skapets tjänst. Utöver grundlönen skall hälsosyster erhålla or-

dentlig, möblerad bostad, omf'attande minst ett rum,, kök och fö r-

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

och nödigt uthus ävensom badstuga eller rätt att begagna sådan e' 

ler badrum eller ock, i de.n mån dessa naturaförmåner icke stå he 

ne till buds, mot dem svarande penningvederlag enligt prisläget 

orten. Tillika skall till hälsosysterns förfogande, där sådant 

med skälig kostnad är möj l igt, ställas fri telefon. 
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Denna landskap slag s ka11 tillämpas ~X'lf:~ frän och med den 1 

januari 19550 

F~r kommunal hälsosyster, som vid denna landskapslags ikraft-

trädande åtnjuter ordinarie pension ur landskapsmedel, höjes sag-

' da pension, räknat från och med den 1 januari 1955, sålunda att 

den tidigare fulla pensionen kormner att vara lika stor som den 

fulla pens1onen, beräknad enligt de i 15 § 2 mom. fastställda 

grunderna, och delpensionen en lika stor del av den sistnämnda 

pensionen som den tidigare delpensionep utgjorde av den tidigare 

fulla pens!i:onene Med avseende å sålund'.a fastställd pension skall 

tillämpas, ·vad i 16 § är stadgat. 

L a n d s k a p s 1 a g 

om ändring av landskapslagen om kommunala barnmorskor i land-

0 

skapet Åland , utfärdad den 14 september 1945. 

I enlighet med Åldnds landstings beslut stadgas, att 10 § 1 

mom. och 15 § 4 mom. i land skapsl 8 gen den 14 september 1945 om 

kommunala barninorskor "i landskapet Åland, sådana dessa lagrum 

iyda i landskapslagen den 19 februari 1955 (5/55), skall erhålla 

I 

följande ändrade lydelse: 



• 

10 §. 

Enligt denna landskapslag i landskommuns tjänst anställd bar 

morska av högre lönekategori skall av kommunen i grundlön erhåll 

minst det belopp, som utfaller enligt femtonde avlöningsklassen 
I 

och barnmorska av lägre lönekat~gori minst det belopp, som utgår 

enligt fjortonde avlöningsklassen av den för innehavare av land-

skapstjänst eller -befattning fastställda löneskalah. Dessut om 

skall kommunal barnmorska åtnjuta dyrortstillägg, där sådant til 

skott utgives åt innehavare av motsvarande befattningar i land-

skapets tjänst. Utöver grundlönen skall barnmorskan erhålla en 

ordentlig bostad, omfattande minst ett rum, kök och förstuga järn 

värme eller huggen ved och lyse, del i källare och i nödiga ut-

hus samt badstuga eller rätt att begagna sådan eller badrum elle: 

ock i den mån dessa naturaförmåner icke stå henne till buds , m 

dem svarande penningvederlag enligt prisläget på orten. Där 
< 

sådant med skälig kostnad är möjligt, skall barnmorska tillhanda 

hållas fri telefon. 

15 §. 

För kommunal barnmorska, som vid denna landskapslags -ikraft-

trädande åtnjuter ordinarie pension ur landskapsmed~l, höjes s~ 

r a .. kn~ t i~rån och med den 1 ~anuari 195 5 sålund~ att da pension, ._,,_ 

f ,,lla pensionen för kommunal barnmorska av läg-1) den tidigare ...,, 

1 ·k t som innehavares av landskare lönel{lass kommer a tt vara _1 a s or 

eller befat tning fulla pension i fjortonde avlöningspets tjänst 

klassen och delpensionen en lika stor del av sistnämnda pension 

som den tidigare delpensionen utgjorde av den tidigare fulla pen-

sionen för kommunal barnmorska av lägre löneklass, samt 

2) den tidigare fulla pensionen för kommunal barnmorska av 

1 0 .. neklass kommer att vara lika stor som innehavares av landhögre 

skapets tjänst eller befattning pension i femtonde avlöningsklas-

· en li"ka stor del av sistnämnda pension som sen och delpensionen 

den tidigare delpensionen utgjorde av den tidigare fulla pensio-

nen för kommunal barnmorska av högre löneklass. 

Men avseende å sålunda fastställd pension skall tillämpas vad 

i 16 § är stadgat. 

1 k 11 tl·11a··mpas från och med den 1 januari Denna landskaps ag s a 

1955· 

Mariehamn, dän 22 oktober 1955· 

Lantråd 
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, H~ Johansson. 
Landskaps sekreterare 


