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LAGUTSKOTTETS betänkande fö 1/1956 över land- I·· 
skapsstyrelsens framställning till Ålands lands~ 

t~ 1/1956,. ting med förslag till ändring av landskapslagen 
om kommunala hemsystrar i landskapet Åland, ut-d 

färdad den 16 april 19520 (m 4/1956)0 

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets 
utlåtande, har utskottet behandla·G och får för landstinget vördsammast 

framhålla följande& 
Syftemålet med framställningen är att i avlöningshänseende likställa 

de i landskapet verksamma kommunala hemsystrarna med motsvarande be-
:.E ·', ·.,ningshavare i riket och sammangår helt mr,;>.d förut tillämpade av-· 

ningsprincipero 
Vid upprepade tillfällen har såväl inom lagutskottet som landstinget 

framhållits, att landskapslag i allmänhet bör innehålla den lagtext, 
som skalJ tillämpas, och att landskapslagar, som generellt hänvisa till 
motsvarande rikslagstiftning, icke skmla stiftaso Rent principiellt 
hävdar utskottet fortfarande denna uppfattning. Emellertid kan det fö

rekomn1a fall, där man av praktiska skäl bör göra undantag från huvudre~ 
geln. Ifrågavarande lagstiftning k2n htnföras till sådana undantagsfall~ 
ty landskapslagen om kommunala hemsystrar berör endast en mycket sam
manträngd krets av landskapets befolkning, d.v&s• ett begränsat antal 
tjänstemän och befattningshavare samt vederbörande hemsystrarv Av lämp~ 
lighetsskäl kan utskottet därför omf'atta den föreslagna redigeringen~ 
Vid stiftandet av landskapslagar, som den stora allmänheten kan förut
sättas ofta behöva hantera, synes man däremot böra fasthålla vid före
nämnda allmänna princip vid utformandet av lagtexterna. 

Ehuru ändringsförslaget berör endast mom. 1 i§ 7, tala praktiska 
skäl för att även mom. 2 intages i den ändrade landskapslageno Det nu 
av landskapsstyrelsen inslagna förfaringssättet, mot vilket anmärkning 
fr·mställdes redan vid landstingets höstsession 1955, borde tillämpas 
e ........ :·1st i sådana undantagsfall, då en transumering kan anses underlätta 
tillämpningen av lagen eller då fråga är om lag,· vars tillämpning är be·
gränsad till någon kortare tide 

På grund av ovansagda har utskottet infört mome 2 i dess nu gällande 
lydelse, varvid dock "landskapsnämnden" ändrats till "landskapsstyrel
sentt., Dessutom har ingressen ändrats så, att "mome l" strukits och 
§-tecknet placerats efter siffran 7 för ernäende av ~onformitet med 
paragraf eringen i lagtextenD 

Utskottet föreslår därför vördsa..i•m·:st, 

att landstinget ville godkänna nedanstå-
ende 

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

angående ändring av landskapslagen om kommunala hemsystrar i landska
pet Åland, utfärdad den 16 april 19520 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 7 § i landskapslagen 

den 16 april 1952 om kommunala hemsystrar i landskapet Åland (9/52) 

som följer: 
7 §~ 

Hemsyster skall av kommunen i crundlön och eventuellt dyrortstill
lägg uppbära minst det belopp, som i riket är fastställt som minimilön 
för kommunal hemvårdarinna. Jämte grundlön skall hemsyster erhålla or
dentlig bostad på minst ett rum med kök eller del i kök eller kokmöjlig
heter jämte värme eller huggen ved samt lyse:j.. del i källare och i nödj_
ga uthus samt bastu eller rätt att använda sådan eller badrum eller ock 
en mot dessa naturaförmåner svarande skälig ersättning, vilken fast
ställts med beaktande av kommunens dyrhetsgruppering. 

I landskapets fattigaste och glesast befolkade samt andra kommuner, 
där landskapsstyrelsen finner det nödigt, erlägges åt hemsyster orts-
tillägg enligt de grunder, som är stadgat angående ortstillägg åt kom-
mun.ala hälsosystrar. __ ....,... ________ _ 

Denna landskapslag tillämpas från och med den 1 januari 1955. 
Mariehamn den 8 mars 1956. 

På lagutskottets vägnars 

/flE~E~ 
_4.-.. ~- . ?/ 

c::::=-tXei h inoff. 

Närvarande i utskottet~ Jan Brik Eriksson, ordförande, Nils Dahlman, 
Paul Påvals, Rickard Lindroth och Helge Klingberg. 


