
LAGUTSKOTTETS betänkande N~ 17/1954 med an- 1

1 ' 1' 
_.ledning av landsn::apsstyrelsens framställning 

m 17/195~.!- till Ålands landsting med förslag till land-

skapslag angående ändring av landskapslagen 

om kommunala barnmorskor i landskapet Åland. 

(N2 24/195ti). 

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagut

skottets utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget 

vördsammast framhålla följande: 

Syftemålet med framställningen är att tillförsäkra de kommunala 

barnmorskorna i landskapet samma löneförmåner, som åtnjutas av 
/ 

barnmorskorna .i riket. Utskottet är i sak ense med landskapssty-

relsen. 

Med undantag för en mindre stilistisk ändring i § 10 mom. 1 har 

utskottet godkänt formuleringen av nämnda lagrum och § 15 mom. 4. 

Lagens in&ress har omredigerats och ett tillägg gjorts däri, 

enär ändringsförslaget omf'attar även ett tillägg till slutstadgan-

det. 
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Till förekommande av det missförstånd, att första momentet i 

slutstadgandet skall hava avseende icke blott på de ändrade lag-

rummen utan även på lagen i övrig·t., har nämnda moment förtydligatsi 

På grund av ovansagda får utskottet därför för landstinget vörd-

samt föreslå, 

att "landstinget ville godkänna lagförslaget 

i föl,jande lydelse a 
,••I I·"' 
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angående ändring av landskapslagen om kommunala barnmorskor i 

landskapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas, att § 10 mom. 1 

och § 15 mom. 4 i landskapslagen den 14 september 1945 om kommunala 
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barnmorskor i landskapet Åland, sådana dessa lagrum lyda i land 

skapslagen den 4 oktober 1950 (31/50), skola erhålla följande 

ändrade lydelse och att till landskapslagens slutstadgande skall 

fogas nedannämnda tillägga 

§ 10. 

Enligt denna landskapslag ·i landskommuns tjänst anställd barn. 

morska av högre lönekategori skall av kommunen i grundlön erhålla 

minst det belopp, som utfaller enligt trettonde avlöningsklasse~ 

och barnmorska av lägre lönekategori minst det belopp, som utgår 

enligt tolfte avlöningsklassen av den 1'ör innehavare av land

skapst jänst eller -befattning fastställda löneskalan. Dessutom 

skall kommunal barnmorska åtnjuta dyrtids- och dyrortstillägg, 

där sådant tillskott utgives åt innehavare av motsvarande be-

fattningar i landskapets tjänst. Utöver grundlönen skall barn

morskan erhålla en ordentlig bostad, omfattande minst ett rum, 

kök och förstuga jämte värme och lyse, del i källare och n9 diga 

uthus samt badstuga eller rätt att begagna sådan eller badrum 

eller ock, i den män dessa naturaförmåner icke stå. henne till 

buds, mot dem svarande penningvederlag ·enligt prisläget på orten 

Där sådant med skälig kostnad är möjligt, skall barnmorska ti ll· 

handahållas fri telefon. 

§ 15. 

För kom111unal barnmorska, som vid denna landskapslags ikraftt 

dande åtnjuter ordinarie pension av landskapsmedel, höjes sagda 

pension från och med den 1 juli 1954 sålunda, att 

1) den tidigare fulla pensionen för barnmorska av lägre löne• 

klass kommer att vara lika stor som innehavares av landskapet s 

tjänst eller befattning f~lla pension i tolfte avlöningsklass en 
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och delpensionen en lika stor del av sistnämnda pension, som den 

tidigare delpensionen utgjorde av den tidigare landskapspensionen 

för kommunal barnmorska av lägre löneklass; samt 

2) den tidigare fulla pensionen för barnmorska av högre löne-

klass kommer att vara lika stor som innehavares av landskapets 

tjänst eller befattning pension i trettonde avlöningskiliassen och 
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delpensionen en lika stor del av sistnämnda pension, som den tidi- 1I 

I gare delpensionen utgjorde av den tidigare fulla pensionen för 

kommunal barnmorska av högre löneklass. 

Stadgandena i § 10 mom. l och § 15 mom. 4 skola tillämpas 

från den 1 juli 1954· !' 

Mariehamn den 15 noveruber 1954· 

På lagutskottets vägnar; 

~ ~cJt'~. 
Herman Mattsson 

ordförande. 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet; Herman Mattsson, Jan Erik Eriksson, 

Påvals, Nordman och Persson. 
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