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LAGUTSKOTTETS betä&kande ~ 16/1955 över
landskapsstyrelsens framställning till Ålands
landsting med förslag till ändring av land~
~"IJ 16/1955.
skapslagen om kommunala hälsosystrar i landskapet Åland.
Förenämnda framställning, varöver 12ndstinget inbegärt lagutskottets
utlåtande, har ~tskottet behandlat och får för landstinget vördsammast
framhålla följande i
I
Enär de kommunala halsosystrarna i riket genom ändrad rikslagstiftning erhållit ökade löneförmånert ligger det i sakens natur att de i
I
landskapet verksamma hälsosystrarna erhålla motsvarande förbättrade
i9neförmånerc I $ak är utskottet därför ense med landskapsstyrelsen.
I
Till hälsosysters förfogande skall ställas fri telefon, där sådant
med skälig kostnad är möjligt~ Därmed avses givetvis telefon för
tjänstebruk, ehuru landskapslagen icke uttryckligen nämner detta. ~
utskottet i lagtexten (omröstning 3 mot 2) understrukit sagda förhållande, innebär detta icke någon saklig ändring men väl ett påpekande att te
lef onen ej får missbrukas till samtal, som ej hava avseende på tjänsten ..
Efter ordet "Åland" på tredje raden i ingressen har inskjutits landskapslagens nummer i författningssamlingen (20/45).
Då § 10 innehåller många moment, bör detta angivas genom att transumeringstecken fogas till texten.
Vad sedan slutstadgandet beträffar, kan detta icke godkännas i föreslagen ordalydelse. Då nämligen endast mom. l undergått ändring, medan
mom. 2-7t som icke avskrivits i lagtexten, skola bliva oförändrade,
kan slutstadgandets första moment i sin föreliggande avfattning giva
anledning till sådant missförstånd, 8-Ct även mom. 2-7 liksom landskapslagen i övrigt, till vilken slutstadgandet ju hanför sig, skola äga
tillämpning först från den 1 januari 1955. ]'ör undvikande av sådant
missförstånd har momentet ändrats.
På grund av ovansagda får utskottet därför vördsammast föreslå,
att landstinget ville godkänna lagförslaget
i följande lydelsea
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L a n d s k a p s 1 a g
om ändring av landskapslagen om kommunala hälsosystrar i landskapet
Åland, utfärdad den 14 september 1945•

I enlighet med Ålands landstings beslut skall § 10 mom. l i landskapslagen den 14 september 1945 om kommunala hälsosystrar i landskapet
Åland (20/45), sådant detta lagrum lyder i landskapslagen den 19 februa-

-2ri 1955 (4/55), erhålla följande ändrade lydelses

lO §.
Enligt denna landskapslag i landskommuns tjänst anställd hälsosyster
skall av kommunen i grundlön erhålla minst det belOPPt som utgår enligt j
femtonde avlöningsklassen av den för innehavare av landskapstjänst fastl 1
ställda löneskalan. Dessutom skall kommunal hälsosyster åtnjuta dyrtids~
och dyrortstillägg, där sådant tillskott utgives åt innehavare av motI
svarande befattningar i landskaRets tjänst. Utöver grundlönen skall
hälsosyster erhålla ordentlig, möblerad bostad, omfattande minst ett
!I
rum, kök och förstuga jämte värme eller huggen brännved samt lyse, del '1
i källare och nödigt uthus ävensom badstuga eller rätt att begagna sådan eller badrum eller ock, i den mån dessa naturaför~ner icke stå
henne till buds, mot dem svarande penningvederlag enligt prisläget på
orten11 Tillika skall till hälsosysterns förfogande ställas fri telefon
för tjänstebruk, <lär sådant med skälig kostnad är möjligt.

=

=

=

=
= =
Stadgandena i § 10 mom. l tillämpas ±rån och med den l januari 19550
För kommunal hälsosyster, som vid denna landskapslags ikraftträdande
åtnjuter ordinarie pension ur landskapsmedel, höjes sagda pension, räknat från och med den l januari 1955, sålunda att den tidigare fulla pen
s:i.onen kommer att vara lika stor som den fulla pensionen, beräknad enligt de i 15 § 2 mom. fastställda grunderna, och delpensionen en lika
stor del av den sistnämnda pensionen som den tidigare del~ensionen utgjorde av den tidigare fulla pensionen. Med avseende å sålunda fastatälld penston skall tillämpas, vad i 16 § är stadgat.
Mariehamn den 15 november 1955.
På lagutskottets vägnar:
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Erik Eriksson
ordförande.
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Närvarande i utskottett Jan Erik Eriksson, ordförande, Nils Dahlman 9
Pa ul Påvals, Aug~st Johansson och Helge Klingberg.

