.15 7
Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 m 36/1966.
s e s framställning till Ålands landsting med
förslag till landskapslag angående ändring av
landskapslagen om kommunala barnmorskor i landskapet Åland.
Enligt förslaget till landskapslag om landskapspensioner skulle landskapst jänstemännens pensionssystem undergå väsentliga förändringar.
Lagförslaget förutsätter därför, att till det nya systemet anpassade
ändringar införes i lagstiftningen rörande de tjänsteinnehavare, vars
pensioner äro anslutna till landskapstjänstemännens pensionssystem. På
grund härav föreslår landskapsstyrelsen nedanstående ändring av landskapslagen om kommunala barnmorskor. Motsvarande ändring i rikets lagstiftning har skett genom en lag den 20 maj 1966 (FFS 289/1966).
Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen förelägga
landstinget till antagande nedanstående
L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av landskapslagen om kommunala barnmorskor i landskapet Åland.

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 15 § landskapslagen
den 14 september 1945 om kommunala barnmorskor i landskapet Åland (21/45)
i dess lydelse av den 16 april 1964 (11/64), såsom följer:
15 §
•
Avgångsåldern för barnmorska, som är anställd enligt denna lag, är
sextio är. Landskapsstyrelsen må, efter att hava hört den kommunala myndighet, som äger anställa barnmorska i kommunen, samt landskapsläkaren,
medgiva kommunal barnmorska rätt att kvarstå i tjänst högst ~ill sextiofem års ålder.
Kommunal barnmorska är berättigad till ålders- och invalidpension av
landskapsmedel, vilken fastställes pä grundval av den i 10 § avsedda avlöningen och med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna rö14,,., qlJt;,-q per
rande person, som stär i tjänste- eller arbetsförhållan~e till staten,
likväl så, att pensionsåldern för kommunal barnmorska är sextio är.
Vad i denna paragraf är stadgat äger motsvarande tillämpning på barnmorska, som avses i 3 § 2 mom.
Denna lag tillämpas från den 1 januari 1967. Tjänstgöring före den
l januari 1967, som kommunal barnmorska efter fyllda 21 år såsom utbildad hälsosyster sjuksköterska eller barnmorska fullgjort i bolags eller
annan sammanslutnings eller inrättnings tjänst, räknas, ifall anställ-
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-2ningen varit huvudsyssla , till pensionstid på i 5 § landskapslage n om
landskapspensioner föreskrivet sätt och utan hinder av vad i sistn ämnda

lag och landskapsf örordning om verkställighet och tillämpning av densamma är stadgat, i den mån anställningen icke räknats eller skall räknas henne till godo för ann an än i landsk apslagen om landskapspensioner
avsedd ålders- eller inval i dpension ;
i sin helhet , om pensionen beviljas med tillämpning av 10 § 2 mom .
landskapslagen om landskapspensioner ;
till hälften intill den 1 juli 1962 och därefter i sin helhet , om
vid beviljande av pensionen tillämpas 10 § 1 mom. landskapslagen om
landskapspensioner samt om kommunal barnmorska den 8 juli 1961 eller
därefter oavbrutet under minst 4 månader varit anställd såsom kommunal
bar nmorska med befattningen som huvudsyssla.
Kommunal barnmorska , som önskar bibehå lla sin r ätt till pension, sådan
den var då denna lag trädde i kraft, skall inom ett år efter denna lags
ikraftträdande skriftligen anmäla d ärom till vederbörande kommunalstyrelse , som ofördröjligen skall underrätta landskapsstyrelsen därom .
Utan hinder av vad som ovan stadgats tillämpas tidigare gällande bestämmelser på den som gjort ovan avsedd anmälan och , såvida icke av 35 §
2 mom . landskapslagen om landskapspensioner annat följer, på pension ,
som ,beviljas innan denna lag trätt i kraft .
Mariehamn , den 19 oktober 1966 .

Lantråd

