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l a n d s k a p s n ä m n d s

framställnihg till l~ lands landsting med förslag
N;o 17/1950.

till landskapslag apgående ändring av landskapslagen om kommunala barnmorskor ~ landskapet ft land, utfärdad den 14 september 1945.

Hänvisande till den i landskapsnämndens framställning N:o 16/
1950 angående ändring av landskapslag en om korrnnunala hälsosystrar

i landskapet Åland ing å ende allmänna motiveringen får landskapsnä.mnden vördsammast förelägga Landstinget till antagande neda nstående
L a n d s k a p s l a g

angående ändring av landskapslagen om kommunala barnmorskor i
landskapet Åland, utfärdad den 14 september 1945.
I enlighet med Ålands landsting s beslut stadgBs, att 10 och
15 § §

j_

landskaps lage n den 14 september 1945 om kormnunala barn-

morskor i landskapet Åland skola erhålla följande ändrade lydelse:
10

§.

Enligt denna l s.ndskapsl ng i landskommuns t j.änst anställd barn- I
morska a v högre lönekategori skall av kommunen i grundlön erhålla
minst det belopp, som utfaller enligt elfte avlöningsklassen,

l·
I

-·
och barnmorska av lägre lönekategori minst det belopp, som

utgå~

ligt, enligt landskapsnämndens prövning ett ortstillägg av

enligt tionde avlöningsklass en av den för innehavare av landskap1

högst tjugo procent av ·den i 1 mom. stadgade minsta grundlönen

tjänst eller 7befattning fastställda 16neskalan. · Dessutom ska ll

i

konnnunal barnmorska åtnjuta dyrtids- och dyrortstilläg g , där så. dant tillskott
i

utgiv~s

landskapets tjänst.

vederbörande lönekategori.
Kommunal barnmorska i landskommun up pbär årligt ålderstill-

åt innehavare av motsvarande befattningar

lägg enligt samma grunder som innehavare av landskapets tjänst

Ut över grund lönen skall barnmorskan erhål·

eller befattning i vederbörande i 1 mom. nämnda avlöningsklass.

la en ordentlig bostad omfattande minst ett rum, kök och först uga

I avseende å ålderstillägg är barnmorska berättigad att tillgodo-

jämte värme och lyse, del i källare och nödiga uthus samt bads tu·

räkna sig jämväl den tid hon varit anställd såsom utbildad barn-

ga eller rätt""- tt begagna sådan eller badrum eller oc:k, i den

morska, sjuksköterska eller hälsosyster i stat ens, landskapets,

mån dessa naturaförmåner icke stå henne till buds, mot ·dessa na·

annan konnnuns, sammanslutnings av kommuner, bolags eller annan

turaf örmåner svarande penningvederlag enligt prisläget p å orten,

sammanslutnings eller a nstalts tjänst.
J.. lderstillägg för ko:rmnunal barnmorska i Ma.riehamn utgår en-

Dä r sådant med skälig kostnad är möjligt, skall barnmorska til l·

ligt stadens bestämmande, dock icke med lägre belopp än vad i fö-

nandahållas fri telefon.

reg ående momeRt är sagt.

Barnmorskas avlöning och naturaförmåner i Mariehamn må ordna s

Barnmorska s lön och annan henne tillkommande ersättning utbe-

enligt stadens eget bestärrrrnande, dock så, att grundl önen jämte
värdet av naturaförmånerna ej sammanlagt må understiga barnmors- I
(

talas måna tligen ur . kommunalkassan.

Innan barnmorska, som är ge-

kas avlöningsf örmåner 'enligt de i föregående moment stadgade grun•

mensam för två eller flere kommuner,.antag es i tjänst, skall det

der.

fastställas, huruledes månadslönen bör till henne utgivas.

I

landskapets fattie;aste och glest befolkade kommuner tillkoro•

Ärende angående barnmorskas bostads- och andra naturaf örmå-

t

ner avgöras vid inträffad mening sskilj a ktighet av landskapsnämn-

mer konnnunal barnmorska, där landskapsnämnden anser sådant erfor•
(

!

I

den efter landskapsläkarens hörande.

15

ouh varje påföljande fullt pensionsår till ytterligare en tretti-

§.

ondedel därav, intill dess fullt pensionsbelopp

Barnmor ska, som und~rlyder bestämmelserna i denna landskapslag

Sl·g,

1

är vid uppnådd sextio års ålder skyldig att avgå från sin befat t~
ning.

bevilja henne

barnmorska a tt kvarstå i sin befattning ännu till sextiofem års

v ~ rdbidrag

för viss tid eller skälig pension obe-

roende av pensionsåren .

ålder.

i

som innebär fara för omgivningen, och

det medicinalstyrelsens yttrande införskaffats, på anhållan

som äger anställa barnmorska, berättiga

Stadgandena i denna

Kommunal barnmorska, som oförvitligen tjänat såsom barnmorska

Ådrager

måste hon av sådan anledning avgå, kan landskapsnämnden, efter

Dock kan landskapsnämnden efter att hava hört medicinal-

styrelsen 9ch den kommun,

barnmorska sJ"ukdom,

ppnås.

1

trettio år och uppnått sextio års ålder , vare vid sin avgång

aragraf äga motsvarande tillämpning med

a lirs eende å barnmorska, som i 3 § 2 mom. omf örmäle s.
För kommunal barn.morska, som vid denna landskapslags ikraft-

från befattningen berättigad att av landskapsmedel erhålla en år·

trädande åtnjuter ordinarie pension av lartdskapsmedel, höjes sag-

lig livstidspension med det belopp, vilket innehavare av landska·

da pension från och med den 1 januari 1950 sålunda, att

· pets tjänst eller befattning i vederbörande uti 10 § nämnda avl ö·
ningsklass _uppbär såsom ful.l pension.

Såsom till pension berät -

1) den tidigare fulla pensionen för barnmorska_ av lägre löneklass kommer att vara lika stor som innehavares av landskapets

tigade år hs.r barnmorska rätt att räkna sig till godo även den

tjänst eller befattning fulla pension i tionde avlöningsklassen

tid, vilken jämlikt 10 § 4 mom. bör beaktas vid fastställandet av

och delpensionen en lika stor del av sistnämnda pension, som den

ålderstillägg .

tidigare delpensionen utgjorde

Blir barnmorska tidigare än ovan sagts varaktig t

oförmögen att handhava sin befattning eller innehar hon vid a vgång
på grund av-uppnådd ålder ännu icke trettio pensionsår, berättiga
tio pensionsår till tio trettiondedelar av fullt pensionsbel opp

~

'J.V

den tidigare landskapspensionen

för koI11J11unal barnmorska av lägre löneklass; samt
2) den tidigare fulla pensi onen för barn.morska av högre löneklass kommer att vara lika stor som innehavares av landsk:apets

t

.

tjänst eller befattning pension i elfte avlöningsklassen och
I

. I
delpensionen en lika stor del av sistnämnda pension, som den tict1.
1

gare delpensionen utgjorde av den tidigare fulla pensionen för
kommunal barnmorska av högre löneklass.
Med avseende 8. så lunclr:i fastf·tti_lJcl penf:ion skall t:i 118.np::rn , vn(
i

J6 § av landskapslag en om kommunala barnmorskor, s ådan denna

paragraf lyder i landskapslag en den 29 mars 1949 (11/49), är
stadgat.

Genom denna landskapslag upphäves landskapsl '1g en den 14 sept em·
ber lg48 angående ändring av landskapsl ag en om konnnunala barnmorskar i landskapet Aland (19/48), och denna landskap slag träder
1

i kraft den 1 maj 1950.

Dock skola stadgandena i . 10 §tillämpas

från och med den 1 januari 1950.
Stadgandena i denna landskapslag skola jämväl tillämpas från
den 1 februari 1949 till sagda års slut, dock s 8 lunda, att avlö ·
ningsklassen är en avlöningsklass lägre.
Mariehnmn den 26 april 1950.
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Viktor Strandfält.
Landskaps sekreterare
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