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LAGUTSKOTTETS betänkande N:o 8/1969~70 

me( anledning av Ålands landskapsstyrelses 

fr2mstållning till Ålands landsting med 

f öJ~slag till landskapslag angående ändring 

av landskapslagen om den allmänna läkar
vården i land~kapet Åland. 

Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget in

begärt utskottets utlåtande, får utskottet vördsamt anföra, att ut

skottet till alla delar omfattar förslaget. Utskottet har endast fö
reslagit en ändring av ordfölj den i L~O § 1 mom. för att åstadkomma 

ett konsekvent uttryckssätt. På grund härav föreslår utskottet vörd

samt, 

att fa:mdstinget måtte antaga lagförsla
get med följande ändring: 

40 §. 
Kommun eller samm~nslutning av kommuner är berättigad att för upp·· 

rätthållande av stads- eller kornmunalläkartjänst i årligt landskaps
bidrag erhålla två tredjedelar av det belopp, som enligt 38 § 1 och 

5 mom. minst bör tillkomma läkare i grundlön och dyrortstillägg så 

ock i ersättning för tiden fö:c semester samt för tjänstledighet på 
' 

grund av sjukdom, havandeskap och barnsbörd, ävensom av arvode som 

3 

skall erläggas till vikarie för tiden för nämnda semester eller tjänst

ledighet likso~m även för den tid~ under vilken stads- eller konlt'Tiunal~ 
läkare är förhindrad att handha sin tjänst på grund av riksdagsmanna
värv, lanc1stingsmannavärv eller annat offentligt uppdrag, som denne 

icke kan avs~'Lga sig, och åldE:rst:Lllägg i dess helhet, samt kommun el

ler sammanslutning av kormnuner, som upprätthåller kommunalläkart j änst 
9 

dessutom tv& tredjedelar av penningvärdet av läkaren enligt 38 § 4 mom., 
tillkommande naturaförmåner vilkas värde bestämmes av landskapsstyre1~" 
sen enligt i riket gällande g1Tmder. ])å stads- eller kommunalläkare 
beviljats tjänstledighet för dGltagande .i lärokurs eller för andra 

studier 9 so111 äro ägnade att f:ci:1mj a handhavandet av läkarens åliggan~ 
, må landskapsstyrelsm1. på ansökan bevilja landskapsunderstöd för 

ens avlöning enligt i riket gällande grunder. Kommun eller sam
manslutning av kommuner erhåller av landskapsmedel ersättning för de 
betalningsanjelar 9 som enligt lagen om pension för kommunala tjänste

innehavare och arbetstagare f'ör stads- och kommunalläkares del erlagts 
till den kommunala pensionsans ten 9 ävensom för begravningshjälp, 

~om med stöd av tjänstestadga erlagts efter stads- och kommunalläkare
9 

i :fråga om den ordinarie avlöningen högst enligt den i 38 § 1 mom. av
sedda avlöninge11 9 i fråga om naturaförmånerna enligt grunder, vilka 



-- 2 -

fastst ällts med stöd av l agen om förskottsuppbörd (FFS 418/59) och 

i fråga om övriga avl öningsföTmån er från kommun eller sammanslutning 

av kommuner för tj änsteuppgifter 9 i enlighe t med grunder 1 som all

mänt skall tillämpas 1 samt i fräga om arvoden 1 vilka uppburits av 

uatienter enligt i 38 § 2 morn. angivnci. grunder. 
J: 

Marieha· vember 1969. 

Närvarande i utskottet ~ ordföranden Dahlman 1 viceordföranden Pers

son1 ledamöterna Sundblom och Östling samt suppleanten Curt Carlsson, 


