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Å 1 ands 1 an d . R kaps styre 1 -

s e e framställning till Ålands landsting med 

förslag till landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om den allmänna läkarvärden i 

landskapet Åland. 

Enligt gällande landskapslag om allmän läkarvård erhåller stads

och kommunalläkare i landskapet pension i enlighet med det pensions

system J som gäller för landskapets tjänstemän~ Läkarnas anhöriga äger 

enligt samma grunder rätt till familjepension, begravningshjälp och 

, ersättning för begravningskostnader. Då ett särskilt kommunalt pensi

onssystem numera trätt i kraft och då även pensionsbestämmelserna för 

statens pensioner ändrats, har i riket antagits an ändring av lagen 

om allmän läkarvård (FFS 308/67), enligt vilken lagändring stads- och 

kommunalläkarna numera erhåller sitt pensionsskydd i enlighet med la

gen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (FFS 

202/64) ~ 

Den kommunala pensionsanstalten beviljar och utbetalar hä~efter . 

Rtads- och kommunalläkarnas pensioner, medan staten med vissa begrä:rts ... 

ningar erlägger ersättning ät kommuner och kommunalf örburtd f Ör de be-

talningsandelar, som dePsa för stads- och kommunalläkarnas del erlägger 

till den kommunala penPionsanstalten. Pensionsrätten för stads- och 

kommunalläkare är oberoende av det system för tilläggspensionsskydd, 

som den kommunala pensionsanstaltens medlemssamfund har, utan bestämmes 

detta enligt ett sådant alternativt system, som gäller för de flesta 
grundkommunerna. 

~ 

Dessutom har i själva lagen fastställts de pensionsgrundande avlö-

ningsförmånerna , till vilka räknas särskilt de inkomster , som härfly

ter frän de arvoden, vilka läkarna uppbär av patienterna. Man har här

vid strävat till att taga i beaktanoo endast sådana arbetsuppgifter, vil

ka hör till läkarens egentliga tjänst. De grunder, enligt vilka dessa 

arvoden skall beräknas, skall enligt lagändringen fastställas för hela 

landet enhetligt, varvid läkarna enligt område eller uppgifter skulle 

grupperas så, att såsom pensionsgrundande arbetsförtjänst, vilken infly

ter av dessa inkomster för varje grupps vidkommande skulle avses såda

na ar~oden, som i det närmaste motsvarar den arbetsförtjänst som i en
var gr~·PP ; · medel tal inflyter genom de avgifter patienterna erlägger 

till läkarna. Dessa grunder skall fastställas av statsrådet. 

För de betalningRandelar, som kommunerna skall erlägga till kommuna
la pensionsanstalten för kommunalläkarens del, äger kommunerna s.åledes 
rätt till ersättning av Rtaten, likväl högst enligt den avlöningsklass, 

I, 
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enligt vilken stads- och kommunalläkare tillkommer ålderstillägg . Be

träffande de övriga inkomste r, som skall tagas i beaktande vid fast

qtällandet av pensionen, stadgas i lagen att betalningsandelarna skall 
~ . I 

ersättas enligt av statsråde t fastställda grunder~ 

sedan läkarna enligt ifrågavarande lag övergått från statens pen

sionssystem till det kommunala pensionssystemet, har även skyldigheten 

att utbetala begravningshjälp och ersättning för begravningskostnader 

med anledning av förmånstagares ~öd övergått frän staten till kommuner

na. Ma;"har dock bibehållit systemet att Ptatert till fullt belopp ersät-

- ter kommunerna den begravningshjälp, söm dessa enligt tjänstestadgan 

Rkall 2.-f' lägga. 
::Beträffande den ersättning, soin skall utgå för naturaförmåner', har 

en sådan ändring kommit till stånd, att ersättningen skall utgivas en

ligt grunder, som fast~tällts med stöd av rikets lag om förskottsupp

börd. Depsutom har kommunerna eller .kommunala samman~lutningar i · fråga 

om övriga stadfs- eller kommunalläkare tillkommande avlöningsf örmåner å

lagts skyldighet att ersätta betalningsandelar, såvida erläggandet av 

dylik avlöning grundar sig på tjänsteuppgifter och de ersättningar; som 

skall erläggas för dem, fastställts enligt allmänt iakttagna grun~er . 

Motiveringen härför är, att det icke ansetts ändamåls ehligt, att stats

bidrag~ t skulle omfatta eventuella övriga arvoden, som kommunen erlagt . 

De betalningsandelar , som skall utgä ifråga om arvoden , som uppburits 

av patienterna , skall till fullt belopp ers~ttas ur statsmedel enligt 

de grunder, som fastställts av statsrådet med iakttagande av vad som 

gäller beträffande den pensionsgrundande förtjänst en . 

Med beaktande av den natur av lags tiftning till v i lken ifrågavarande 

lagändring kan hänföras, är det fullt skäligt, att samma system till

lämpas även i landskapet . Ändringen av landskapslagen borde dock enligt 
landskapsstyrelsens uppfattning utformas så, att den så vitt möjligt 

gives formen av en såkallad blankettlag • Detta Pystem, som i allmän

het tillämpas på samtliga kommunala tjänsteinnehavare, för vilkas avlö

ning bidrag utgår u r landskapsmedel, medför bland annat att 1önejusterin

gar i riket utan särskild lagstiftningsåtgärd kan tillämpas även i land
qkapet . 

Med hänvisning till det ovan anförda, får land skapsstyrelsen vörd

Ramt förelägga Landstinget till antagande följande 

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

angående ändring av landskapslagen om den allmänna läkarvården i land
Rkapet Ä.land . 
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I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 38 § och 40 § 1 mom. 

landskapslagen den 14 september 1945 om den allmänna läkarvården i 

landskapet Åland (19/45) såsom följer~ 

38 §. 
stads- och kommunalläkare tillkommer grundlön, dyrortstillägg Och 

älderstillägg enligt samma grunder, som gälla för motsvarande tjänste

innehavare i riket. 
stads- och kommunalläkare tillkommer pern01:Lon enligt ett sådant på 

lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstägaref 

_ (FFS 202/64) grundat alternativt system, som gäller för de flesta grund

kommunerna. Såsom pensionf'lgrundande lön beaktaR härvid, ut över avlönings

förmäner frårt kommun eller sammanslutning av kommuner för t j änsteuppgif

ter, den arbetsförtjänst, som uppkommer genom arvoden, vilka läkare i 

enlighet med i riket fastställda grunder uppbär av patienter, vilka han 

mottagit i tjänsten. 

Vad i 2 mom. är stadgat äger motsvarande tillämpning på familje

pension, som utgår efter stads- och kommunalläkare. 

Kommunalläkare skall av kommunen eller vederbörande samman~lutning 

av kommuner tillhandahållas fri tjänstebostad jämte mottagningsrum, 

vi l ka godkänts av landskapsstyrelsen, ävensom för 

den o~-~-- mottagningslokalen erforderligt bränsle. 

40 §. 

uppvärmning av ~osta-

Kommun eller sammanslutning av kommuner är berättigad att för upp

rätthållande av stads- eller kommunalläkartjänst i årligt landskapsbi

drag erhålla två tredjedelar av det belopp, som enligt 38 § 1 mom. 

minst bör tillkomma 'läkare i grundlön och dyrortstillägg; samt ålders

tillägg i dess helhet, samt kommun eller sammanslutning av kommuner, 

som upprätthåller kommunalläkartjänst, dessutom två tredjedelar av pen

ningvärdet av läkaren enligt 38 § 4 mom. tillkommande naturaförmåner, 

Vilkas värde bestämmes av landskapsstyrelsen enl igt i riket gällande 

grund'er. Kommun ella- . sammarn~lutning av kommuner erhäller ur landskapsme

del ersättning för de betalningsandelar, som enligt lagen om pension för 

kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare för kommunal- och stadslä

kares del erlagts till den kommunala pensionsanstalten, ävensom för be

gravningshjälp, som med stöd av tjänstestadga erlagts efter stads- och 

kommunalläkare, i fråga om den ordinarie avlöningen högst enligt den i 
38 § 1 mom. avsedda avlöningen, i fråga om naturaförmånerna enligt grun

der, Vilka fastställts med stöd av lagen om förskottsuppbörd (FFS 418/ 
59 ), Och i fråga om övriga avlöningsförmåner från kommun eller samman
slutning av kommuner för tjänsteuppgifter i enlighet med grunder, som 
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allmänt skola tillämpas, 8amt i fråga om arvoden, vilka uppburit R av 

patienter, enligt i 38 § 2 mom . angivna grunder. 
L 

----·---~----

Denna lag tillämpaR från och med den 1 januari 1967. 
Angående tillämpningen av denna lag och kommunal- och stadPläkare8 

rätt till pension enligt tidigare gällande stadg~nden och föreskrifter 

9 arnt beträffande familjepension, viiken beviljats, innan . denna lag 

trätt i kraft, skall lända till efterrättel8e vad därom i rikets lag 

den 20 juni 1967 angående ändring av lagen om allmän läkarvård (FFS 

308/67) är stadgat. 

Marieharnn, den 23 februari 1968. 
på landskapsstyrelsens vägnar: 

Isaksson. 

Lagberadningssekreterare 

I; 
~dL 

·une Car~~. 
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FFS 308/67. 
Tillä>mpning-s stadgande . 

.... 

Denna lag tillämpas från och med den 1 januari 1967 . Den som vid 

lagens ikraftträdande innehar stads- eller kommunalläkartjänst och som 

önskar ,..__pJbehålla rätt till pension och efter honom utgående familjepen

sion sådan den va r då denna lag trädde i kraft, skall före utgången av 

år 1968 skriftligen göra anmälan därom till vederbörande kommuns sty

relse, som ofördr ö jligen skall meddela statskontoret detta . 

stads-ellarkommunalläkare, som icke gjort ovan avsedd anmälan, må 

för pens ion från den kommunala pensionsan ~talten även tillgodoräkna 

Aig den tid, under vilken han ~fter den 30 juni 1964 , men innan denna 

lag trätt i kraft ; innehaft sådan tjänst. 

Stads- och kommunalläkare , vars tjänsteförhållande upph ört innan 

denna lag trätt i kraft, äro; utan hinder av vad i 1 § 5 mom. lagen om 

pen~ion för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare är s tadgat, be

rättigade till pension~Rkydd i enlighet med sagda iag, likv äl Rå, att 

rätten att erhålla pension börjar den 1 januari 1967• 
Är s tads- eller kommunalläkare på grund av pens ionsfall, som in

träffat innan denna lag trädde i kraft , berät tigad att erhålla pension 

även enligt tidigare stadganden eller föreskrifter , äger han likväl 

rätt at t om han så önskar, frän och med den 1 januari 1967 övergå 

till det pensionsskydd, som beviljas av den kommunala pensionsanstal

ten, genom att f öre ut gängen av år 1967 göra skriftlig anmälan därom 

till vederbörande kommuns styrelse, som of ördröj l ige.n skall meddela 

den kommunala pensionsanstalten samt statskontoret detta. Pensionsären

de, som avgjorts genom laga kraft vunnet beslut, handlägg§s ånyo på 

därom gjord anhållan av den kommunala pensionsanstal ten. Då vederböran
de övergått till nämnda pensionsskydd, erlägger den kommunala pensions-

anstal ten till stat skontoret och sin me-dlemssaminanslutning den del av I 
de retroaktiva pensionsraterna , som motsvarar de av dem erlagda pensionR-
raterna . 

Utan hinder av vad ovan är stadgat tillämpas tidigare gällande stad
ganden på person , som gjort i 1 mom . avse dd anmälan, och på penRion , 

såvida av stadgandena i 3 mom . icke annat följer, samt familjepen8ion , 
Vilka beviljats i nnan denna l ag trätt i kraft , likväl sä, att pen8ion 
Och f amilj€pension . er=!-äggas i enlighet med avlöningen för innehavare av 

ord'tnariil · s tats-t jänst elle.r -befattning i avlör.dne.ekless~n A 28 .. 

1 
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Fö!' :penEJ:.ion eller familjepension, som b~viljas AtE:ids- eller kommu .. 

nalläkare :på grund av pensiohsfall, som iriträffat innan denna lag trätt 
i kraft: erlägges ~ill den kommunala pensionsanstalten ersättning av 
statsmedel~ som likväl beräknas h'Pgst eh1igt avlör ... irl.ge'n för innehava
re av ordinarie statstjänst eller -befattning i avl6ningsklassen A JO • 

.... 


