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LAGUTSKOTTETS betänkande m 12/1963 över landskapsstyrelsens framställning till Ålands landsting med förslag till. landskapslag angående änd~ 12/1963.
i
ring av _landskapslagen om kommunala barnmorskor
i landskapet Åland. (Ng 20/1963)
Förenämnda framställning, varöver landfstinget inbegärt lagutskottets
utlåtande, har utskottet behandlat och fär för landsti.nget vördsammast
framhålla följande:
Under ärendets behandling har utskottet, som hört lagberedningssekreteraren Rolf Sundman, fäst sig vid, att innehållet i § 2 i landskapslagen den 14 september 1945 om kommunala barnmorskor (21/45) · icke sammangår med den utveckling, som förhållandena inom landskapet medfört
och som tydligen påkallas av behovet. Enligt nämnda § 2 skall i landskommun, vars invånarantal enligt marttalslängden icke överstiger femtusen.f finnas minst en barnmorska, dock så att i mindre, till varandra
gränsande kommuner, vilkas sammanlagda invånarantal ej överstiger femtusen, liksom även i större kommuner, där delar av kommunerna så omedelbart ansluta sig till varandra, att tillsättandet av en gemensam barnmorska är lämpligt, kommunerna skola vara berättigade att, efter det
landskapsstyrelsen inhämtat medicinalstyrelsens utlåtande, med landskapsstyrelsens bifall avlöna gemensam barnmorska. Däremot förutsätter
lagen icke bildandet av distrikt med anställande av flera barnmorskor.
Den 29 mars 1949 har utfärdats en landskapslag om berättigande för
lands.kommun i landskapet att förena kommunala hälsosyster- och barnmorskebefattningar under i landskapslagen nämnda förutsättningar, vilken landskapslag även har tillämpning på sammanslutning av två eller
flera landskommuner .. . Denna möjlighet har utnyttjats av de kommuner, som
tillhöra Norra Ålands hälsovårdsdistrikt, ehuru dessa kommuner, till
antalet fem, ifråga om skyldigheten att anställa barnmorska icke i alla avseenden fylla förutsättningarna i barmorskelagens § 2. Sistn~mnda
lag möjliggör icke bildandet av distrikt på samma sätt som landskapslagen om kommunala hälsosystrar ( § 2 .ÅF 20/ 45), ehuru förhållandena, inom.
Norra Å_lands hälsovårdsdistrikt utvecklats därhän, att sådant bildats.
Detta hade påkallat en revision av landskapslagen om barnmorskor
enligt samma principer, på vilka landskapslagen om h~lsosystrar bygger.
Emellertid är den av landskapsstyrelsen föreslagna lagändringen, som
förutsätter övergång till totallönesystem för barnmorskorna med retroaktiv verkan från den 1 augusti 1963, så pass brådskande, att utskottet,
som i sak omfattar framställningen, icke ansett si·g kunna lämna lagstift /
ningen beroende på en total översyn och revision av barnmorskelagen-
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-2Utskottet anser därf ör, at t lan d stinge t redan nu b ör a n taga den av
landskapsstyrelsen föreslagna lagen , men samtidigt hemställa om en revision av landskapslag stiftningen om barnmorskor. Ifråga om § 14 mom . 1
föreslås likväl en stilistisk ändring .
Hänvisande till ovanstående föresl å r ut s kottet vördsammast,
att landstinget ville godkänna lagförslaget ,
dock sålunda, att 14 § mom. 1 erhåller följande
lydelse :
14 § .
Mom. 1 . "Kommun är berättigad att för kommunal barnmorska, som enligt d""enna lag är anställd i kommunens tjänst, i landskapsunderstöd
uppbära tre fjärdedelar av hennes avlöning enligt 10 § 1 mom. Fjärrortstillägg är kommun dock berättigad att i dess helhet erhålla ur landskapsmedel." samt
att landstinget ville hos landskapsstyrelsen
hemställa om revision av landskapslagstiftninge n
angående kommunala barnmorskor enligt de riktlinjer, som gälla ifrå ga om kommunala hälsosystrar, för möjliggörande av att kommunala barnmor s kedistrikt lagligen inrättas.
Mariehamn den 15 november 1963.
På lagutskottets vägnar:
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