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.\, 071 
LAGUTSVOTTBTS betänkande NQ . 3/1948 med anled·-

ning av landskapsnämndens framställning till 

~lands landsting med förslag till l andskapslag 

angående ändring av landskapslagen om inom...11TJ.n8.1a 

hälsosystrar i landskapet Åland, utfärdad den 

14 september 1945. 

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt l agutskott ets 

utlåtande, har utskottet behandlat och får på skäl, som l andskaps nämnden 

i sin motivering anfört, tillstyrka ändringsförslaget. 

Nedannämnda ändringar av redaktionell na tur borde dock enligt utskot

t ets mening.företagas i texten: 

~ 10 mom. 4. Momentets två sist a rnder böra lyda: kommuner, bolRgs 

eller annan sammanslutnings eller av staten eller landskapet understödd 
. -

ans t a lts tjänst. 

§ 15 mom, 2. För sista ne ningen i momentot föreslås följ ande ändra

de lydelsea Såsom till pension berättigande år har hälsosyster rätt att 

räkna sig tillgodo även den tid, vilk€Jn jämlikt 10 ~ 4 mom, bör beakt as 

vid f as t ställandet av ålderstil lägg. 

Utskott e t får rärför fnr l~nrstingPt vörasqrnm~st föreslå, 

att l ?, ndstinge t, s e d<:i.n för enämnd r:i. ändringar i 

texten blivit gjorda, ville godkänna l agförsl3-

get, 

Mariehamn den 20 februari 1948. 

På lagutskott ets vägnara 

Närvarande i utskotte t: Tor Brenning, ordförande, Gunnar J ansson, Jona 

t an Sjöblom, Paul Påva ls och Arthur Larson (suppl.) 
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o-7z 
STORA UTSKOTTETS.betänkande NSo 5/1948 med 

anledning av larrlskapsnämndens framställning til J 

Ålands landsting med förslag till landskapsl8g 2 · 

gående ändring av landskapslagen om kommunala 

hälsosystrar i landskapet Åland~ utfärdad den 14 

september 1945• 

Landst~nget, som i ärerrlet fått mottaga lagutskottets betänkande Nso 3/ 

1948, har däröver inbegärt stora utskottets ut låtande• 

Stora utskottet har vid behandlingen av ärerrlet enhålligt omfattat lag- -
. 

utskottets betänkande och får därför vördsamt föreslå 

att landstinget ville antaga nedanstående 

lo.ndskapslag. 

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

angående ändring av larrlskapslngen om kommunala hälsosystrar 1 landskapet 

Ålnnd, utfärdad den 14 september 1945. 

I enlighet -med Ålands lnndstings beslut skola 10 oo h 15 §§ i land ... ' 

skapslagen 'den 14 september 1945 om konnnunala hälsosystrar i landskapet 

Åland erhalla följande ändrade lydelse. 

10 §. 

:Enligt denna landskapslng i landskonmuns tjänst anställd hälsosyster ~v 

högre lönekntegori skall nv konnnunen 1 grundlön erhålla minst det belopp, 

som utgår enligt nionde avlöningsklassen, och hälsosyster nv lägre löne

kptegori minst det belopp, som utgår enligt femte nv:löningsklnssen av den 

tör innehavare av landskapstjänst fastställda löneskalen. Dessutom skall 

kommurul hälsosyster åtnjuta dyrtids- och dyrortstillägg, där sådnnt 

tillskott utgives åt innehci.vare o.v motsvarnnQ.e befattningar i lo..ndsknpets 

tj änst• Ut över grundl önen s.kal 1 hälsosyster e!'hål la <r dentl:lg, möblerad 
/ .~ 

' bo ~t-ad_, omfattande minst ,fitt rum, kök och förstuga jämte värme eller hug

g~n brännved samt lyse, . del i källare cch nödiga uthus ävensom badstuga el

J.,e,r rätt n tt begagna sådan eller badrum eller ock, i den mån desso. natura• 

.förmåner icke stå henne till buds, mot dessa na turo.:förmåner svare.nde pen• 
I 
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