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STORA UTSKOTTETS betänkande NSo 5/1948 med 

anledn!ng av lan:lskapsnlimndens framställning til J 

Ålands landsting med förslag till landskapslsg 2 · 

gående ändring av landskapslagen om kommunala 

hälsosystrar i landskapet Åland~ utfärdad den 14 
, 

september 1945• 

Landstinget, som i ären:let 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, 

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

angående ändring av larrlskapslagen om kommunala hälsosystrnr i landskapet 

Ålnnd, utfärdad den 14 september 1945. 

I enlighet .:.. med Ålands lnndstings beslut skola 10 oo h 15 § § 1 land .. ' 

skapslagen ·d.en 14 september 1945 om konnnunala hälsosystrar i landskapet 

Åland erhålla följande ändrade lydelse. 

10 §. 

:Enligt denna landsknpslng i landskomnuns tjänst anställd hälsosyster ~v 

högre lönekntegori skall nv konnnunen 1 grundlön erhålla minst det b~lopp, , 

som utgår enligt nionde avlöningsklassen, och hälsosyster nv lägre löne

l~ntegori minst det belopp, som utgår enligt femte avl.öningsklnssen av den 

för innehavare av landskapstjänst fastställda löneskalen. Dessutom skall 

kommuiinl hälsosyster åtnjuta d-yrtids- och dyrortstillägg, där sådant 

tilbikott utgives åt inneh.'.1.vo.re nv motsvaranQ.e befnttninga.r i lo.ndsknpets 

;Jänst .~ Utöve-r grundlönen s.ko.11 hälsosyster e~hålln <rdentlig, möblerad 

'bo~t-ad, omfattande minst .Qtt rum, kök och förstuga jämte värme eller hug

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

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

förmåner icke stå henne till buds, mot dessa naturni'örmåner svare.nde pen-

/. 



ningvederlag enligt prisläget på orten. Tillika skall till hälsosysters 

f_?rf~ ande, där sådant med skälig kostmd är möjligt, ställas fri telefc· . 

Hälsosysters avl<Sning och no..turo.förmåner i Mariehnmn crdno.s enljgt st :

dens eget bestämmande, dock så, o.tt grnndlörien jämte värdet r:.v naturaför

månerna ej so.mmnnlagt må unde·rstign hälsosysters nvlöningsförmåner en

ligt de 1 1 mom. stadgade grunder •. 

I .lnndsk,apets fo.ttiga.ste och glest befolkade skärgård-skornmuner ti 11• 

kommer kommunnl _hälsosyster, där lahdsko.psn!imnden anser sådant erforderligt. 

ett o~tsti~lligg enligt nämndens pxa:övning n.v högst ·tjugo procent av den i:. 

l mom,• stadgade minsta grundlönen i vederbörande lönekntegori_. 

Kommunal hälsosyster 1 landskommun uppbär årligt ålderstillägg enligt-, 

so.rmnn grunder som innehr,vare nv lo.n:lsko.-pets tjänst eller befattning i ve .. ·' 

derbörnnde l mom. < nämrrln o.vlöningsklass.~ I 11 vseende å ålderstillägg är så"' 

dun kommunal hälsosyster berti.ttiga.d att tillgodoräkna sig jämväl den tid 

hon varit ans:täl-ld såsom utbilda.d häl$cs-yster, s juksltötersk~ ellei' barn-

morska 1 statens _; landskapets,.. annan kommuns, sannnanslutnings o.v kormnunor., 

bolngs eller annan so.mmnnslutnings eller av sto.ten eller lnndskapet un-
, 

derstödd ans t alts tjänst~ 

Ålderstilltlgg för komrnunnl hälsosyster 1 Mariehnnm utgår enligt stadens 

best~ande, dock icke m_ed lägre belopp än vad i föregående moment är 

sngt_. 

Ifålsosyste-rs lön utbetnlo.s månatligen. ur komrnunalt:knssan. Innan hälso• 

syster antages 1 tjänst i distrikt omf'nttnnde två eller flere kommuner, 

ska.~l det faststäilas,. huruledes månadslönen bör. t _ill henne utgivas. 

Ärenden nngå.ende hälsoE?ysters bostads--; en h andra nF:turaförmåner avgöre.s 

vid inträffad meningsskiljE'_ktighet av landa)!apsnämnden efter landskapslti.ko. .. . -. _.:..~ · ··' 

rens hörande f 

15 §. 
-

Hälsosyster, som underlyder bestämmelserna i denna lnndskapsln g, är vid 
" 

uppnådd sextio års ålder skyldig att avgå från sin befattning. Dock kon 

lnndskapsnännden, eft0r att hava. hört den kornmunnlnyndighct, som äger ar~ 

ställa hälsosyster, samt lr.nr1 sknpsläkRren berättiga hälsosys-tcrn ntt kv ·-
, 

stå i sin befattning ända till sextiofem års åldor. 

Kommunal hälsosyster, som of ÖI~_vi t ligen tjänat så son hälsosyster i 

trettio år och uppnått sextio års ålder. vare vid sin avgång f'rån befntt .. 

ningen berättigad att nv lnndsknpsmedel erhålla en årlig livstidsponsion 

med det belopp, v'ilk~t innehc.vnre av landskapets tjänst eller befattning 

i ve~erbörnnde uti 10 § nämnda ~vlöningsklass uppbär såsom full pension. 

Såsom till pension berättigrmde år har h~lsosyst~r rä.tt att räkna sig 

tillgodo även den tid, vilken jämlikt 10 § 4 mom. bör beaktas vid fast-, 

sådan anledning avgå, kan landsknpsnämnden, efter 

inhämtat utlåtande av medicinn.lstyrelsen, bevilja henne vårdbidrag för 
.. 

viss tid eller skälig pension oberoo nde av pensionsåren. 

Stadgandena i denna paragraf a''go. ct d t l m svaran e i lämpning med avseende 

å hälsosyster, som i 3 §· 2 mom. omf örmäles • 

----------


