
1 B 'i' 

LAGUTSKOTTETS betänkande M 17/1955 över 
landskapsstyrelsens framställning till Ålands 
landsting med förslag till ändring av land
skapslagen om kommunala barnmorskor i land-
skapet Åland. (27/1955). 

Ftsrenäi:rmda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets 
u.tlåtari.de, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsamma13t 
framhålla följandeJ 

Syftemålet med framställningen är att tillförsäkra de kommunala barn
morskorna i landskapet samma löneförmåner, som åtnjutas av kommunala 
barnmorskorna i riket. Utskottet är i sak ~nse med landskapsstyrelsen. 

Med hänvisning till sitt uttalande i betänkandet Ng 16/1955 har ut~ 
skottet (omröstning 3 mot 2) infört ett förtydligande stadgande beträf
fande kommunala barnmorskans fria telefon. 

Då såväl § 10 som § 15 innehålla flera moment, pör detta angivas ge
nom transumeringstecken. Sådana ha fogats till lagtexten. 

Slutstadgandet har ändrats så, att det tydligt har avseende endast 
på de ändrade momenten • 

.l?ä grund av ovansagda får utskottet därför vördsammast föreslå, 
att landstinget ville godkänna lagförslaget 

i följande lydelse a 
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om ändring av landskapslagen om kommunala barnmorskor i landskapet Åland 
utfärdad den 14 september 1945• 

~ enlighet med Ålands landstings beslut stadgas, att 10 § l mom, och 
15 § 4 mom. i landskapslagen den l4 september 1.945 om kommunala barn
morskor i landskapet Åland (21/45), sådana dessa lagrum lyda i land
skapslagen den 19 februari 1955 ( 5/55), skola er!1lålla följande äq.drade 
lydelses 

10 § .. 
Enligt denna landskapslag i landskommuns tjänst anställd barnmorska 

av högre lönekategori skall av kommunen i grundlön erhålla minst det 
belo1Jp , som utfaller enligt femtonde avlönin;;ssklassen, och barnmorska 
av lägre lönekategori minst det belopp~ som utgår enligt fjortonde av
löningsklassen av den för innehavare av landskapstjänst eller -befatt
ning fastställda 4,.öneskalan. Dessutom skall kommunal barnmorska åt
njuta dyrortstil·lägg, där sådant tillskott ut~ives åt innehavare av mot
sv:c.r·_,nde befattningar i landskapets tjänst. Utöver grundlönen skall 
barnmorskan erl1Jålla en ordentlig bostad1 omfattande minst ett rum, kök 
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o(:Th förstuga jämte värme eller huggen ved och lyse., del i källare och 
1 nBd~ga uthus samt badstuga eller rätt att begagna sådan eller badrum 
allerJ..ock, i r den mån dessa naturaförmåner icke stå henne till buds, m~t 
dem svarande penningvederlag enligt prisläget på orten. Där sådant med 
skälig kostnad är m9jligt, skall barnmorska tillhandahållas fri tele

fon ftir tjänstebruk. 

= = = = = = = = = = = = = = 
15 §. 

;: = = = = = = = = = = = = = = = = 
För kommunal barnmorska, som vid denna landskapslags ikraf-tträdande 

åtnjuter ordinarie pension ur landskapsmedel, höjes sagda pension, räk
nat från och med den 1 januäri 1955 sålunda att 

1) den tidigare fulla pensionen för kommunal barnmorska av lägre 
löneklass kommer att vara lika stor som innehavares av landskapets 
tjänst eller befattning fulla pension i fjortonde avlöningsll:lassen 
och delpensionen en lika stor del av sistnämnda pension som den tidi
gare delpensionen utgjorde av den tid~gare fulla pensionen för kommunal 
barnmorska av lägre löneklass, samt 

2) den tidigare fulla pensionen för kommunal barnmorska av högre 
löneklass kommer att vara lika stor som innehavares av landskapets 
tjänst eller befattning pension i femtonde avlöningsklassen och del
pensionen en lika stor del av sistnämnda pension som den tidigare del
pensionen utgjorde av den tidigare fulla pensionen för kommunal barn
morska av högre löneklass. 

Med avseende å sålunda fastställd pension skall tillämpas vad i 16 § 

är stadgat. 

::ltadgandena i § 10 mom. l och § 15 . mom. 4 skola tillämpas från och 
med den 1 januari 1955· 

Mariehamn den 15 november 1955. 
Fä lagutskottets vägnar: 
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an Eri~ Eriksson 
ordf or ande• /") • 

(_ ~--'~; -- ~~ ~ A se J:llo f 
sekreterare. 

rlärvarande i utskotteta Jan Erik Eriksson, ord!örande, Nils Dshlman, 
Paul :Påvals, August Johansson ooh Helge Klingberg. ' 


