
, 

N:O 1/1938, 
LAGUTSKOT'I'ETS bet·· k an ande N:o 1/ 1938 i anled-

ning av landskapsnämndens 

lands landsting med 
framställning till Å

förslag till landskapslag om 

kommunala b arnmorskor i landskapet Åland 

I anledning av f '' 
• 

orenämnda framstäl1n· 
ing, varöver landstinget inbe-

gärt lagutskottets utlåtanct får , 
e, utskottet .. d vor sammast framhålla föl-

jande: 

Föreliggande la f" 
. g orslag avser att förs·a·tta de kommunala barnmorskor-

na i landskapet i sa mma ekonomiska och rättsliga ställning som de konnnu-

nala barnmorskorna i riket e hål 
r lit genom lagen om kommunala barnmor-

skor av den 18 juni 1937 n·· • aremot synes intet vara att anmärka hälst , 

avsikten fullt sammangår med de i i pr nc per, som landskapet självt anläg-

ger på sina egna tjänstemäns och befattningshavares rättigheter och 

skyldigheter samt lagens genomförande och tillämpning icke ekonomiskt 

komme att betunga landskapets kommuner, I anseende härtill och då lands

tingets rätt att lagstifta på ifrågavarande område är fullkomligt o-

stridig; anser utskottet, att föreliggande lagstiftningsinitiativ bör 

vinna landstingets beaktande, 

Vid granskningen av lagförslagets detaljer i huvudsak har utskottet 

kunnat förena sig om landskapsnämndens förslag, som mutatis mutandis och 

med smärre av de lokala förhållandena betingade förenkliggar överens

stämmer med rikets lag och förordning om kommunala barnmorskor, den 

sistnämnda given den 22 december 1937, Några ändringar har utskottet 

emellertid ansett sig böra föreslå, 

1....§..:. För undvikande av att barnmorska, som av en eller annan anled

ning icke önskar begagna sig av den bostad och de naturaförmåner i öv

rigt, som lagen .tillförsäkrar henne, skall resa krav mot kommunen på 

ersättning för naturaförmåner, av vilka hon icke önskar begagna sig, har 

lagutskottet förtydligat paragrafen sålunda, att ersättning för natura

förmåner kan komma ifråga endast i den mån kommun icke kan bereda henne 

desamma. Visserligen kan saken inom ramen av lagrummets nuvarande orda

lydelse ordnas genom vederbörande kommuns reglemente för barnmorskan, 

men för undvikande av invändning därom, att reglementet icke stöder sig 

å lag, har utskottet ansett tillägget befogat, 

~ Visserligen måste man förutsätta, att landskapsnämnden vid av-

'.l 

I 
1-



f .. tsatt fråga kommer att höra vederb·· 
d t i momentet oru ora.~ e gör an e av . ..,_ 

åh"'nda även provincial- eller distriktsläk k~ 
muns.la myndighet, m a aren 

ärendenas behandling bestämts även för övriga, t111s ' lllet1 
då gången av 'S'n 

har utskottet infört stadgandet, att den k: es, 
mindre viktiga fall, 0nnnllli 

.. ns tälla barnmorska, bör höras, innan barnni a.i, 
myndighet, som age r a orska. 

å k berättigas att kvarstå i tjänsten. • 
som fyllt 60 r, an 

§ 15• Andra momentet har synbarligen av f örbiseende fått inflyt 
----- !l , 

Momentet har Strukits, men texten i mom. 1 kompletterats. 

~ Paragrafen har omredigerats, dock utan ändring av dess sa.k 
lt, 

ga innehåll. 

Hänvisande till ovansagda får lagutskottet vördsammast föreslå , 
att landstinget ville antaga den förea1. · 

agna I 
lagen i följande lydelse: 

L a n d s k a p s 1 a g 

om kommunala barnmorskor i landskapet Åland. 

§ 1. 

Mariehamn och varje laridskommun i landskapet Åland bör i sin tjänst 

hava examinerade barnmorskor i enlighet med vad i denna landskapslag 

stadgas. 

§ 2. 

I landskommun, vars invånarantal enligt man tals längden icke översti, 

ger femtusen, skall finnas minst en barnmorska. Dock må sådana mindre , 

till varandra gränsa~de konnnuner, vilka s sammanlagda invånarantal e j 

överstiger femtusen, liksom även större komnnmer, där delar av kommu

nerna så omedelbart ansluta sig till varandra, a t t tillsättande av en 

gemensam barnmorska är lämpligt, vara berättigade att med landskaps

nämndens bifall avlöna gemensam barnmorska. 

Antalet barnmorskor, som skall avlönas i Mariehamn, fastst älles av 

landskapsnämnden. 

§ 3. 

Från 'IIJa:d ovan är stadgat angående kommunernas s lcyldighet att avlöna 

barnmorskor kan landskapsnämnden på anhållan av vederbörande kommun, 

tillsvidare, dock ej för längre tid än fem år i sänder, bevilja sådan 

lättnad, som i betraktande av f örhållandena befinnes nödi g samt utan 

risk för hälsovården kan medgivas. 



Finnes i kommunen barnmorsk a, som st· 
ar i enskild 

12,i 

nings tjänst, och föreligger 
intet h· lnder för 

eller i sammanslut-

såsom barnmorska i kommunen, skall såa. att hon allmänt anlitas 
an barnmorska i 

1et av konnnunens barnmorskor nberäk:nas i anta-
samt anses . innehava 

tjänsteår och pension vidkommer samma ställning vad 
som komm 1 

§ 4. 
una barnmorska. 

För kommunalbarnmorska skan 
uppgöras reglemente 

k01nmunen är berättigad att därom b ' i Vilket, s åvitt 
esluta b ' arnmorskans r .. tti 

skyldigheter närmare bestämmas 
O 

h a gheter och 
' c skall å reglementet, sedan 

sialläkaren eller distriktsläkaren 1 d t provin-
. e distrikt, inom Vilket kommunen 

är belägen, därom avgivit yttrande 
, utverkas landskapsnämndens fast-

ställelse. 

Reglementet skall innehålla: 

l) bestämmelser angående e.rentuell i d · n elning av kommunen i barnmorske-
distrikt; 

2) bestämmelser om huru barnmorska antages till befattning eller från 

densamma entledigas, om eventuell ömsesidig uppsägningstid samt om 

barnmorska årligen tillkonnnande semester• 
' 

3) närmare bestämmelser angående barnmorskas avlöning och sättet f ör 

dess erläggande samt om barnmorskas boningsort och bostad eller mot bo

stad svarande penningvederlag; 

4) barnmorsketaxa, i Vilken fastställes förlossningsarvodets storlek 

och skälig ersättning åt barnmorskan för av förlossningshjälpen föran

ledda direkta utgifter; 

5) bestä~melse angående barnmorskas skyldighet att meddela vägledning 

i spädbarnsvård ävensom moderskapsrådgivning, som skall äga rum under 

läkares inseende och enligt hans anvisningar; 

6) bestämmelser därom, huru den moderskapsrådgivning är anordnad, 

som skall äga rum under läkares inseende och enligt hans anvinningar; 

7) bestämmelser om barnmorskas åliggan:ien i fråga om moderskapsun-

derstöd; 13amt 

k åligganden betrliffande vaccinering. 8) bestämmelser om barnmors as 

Kommunalbarnmorska 

Vederbörande kommunala 

§ 5. 

anställes såväl i Mariehamn som i landskommun av 

di h t efter det befattningen trettio dagar 
myn g e ' 



varit 
lediganslagen och vederbörande provinsia l- eller distrikt 

tl otande om sökandena . 
avgivit u a 

81ä ka~ 

rska är med iakttagande av i vederbörlig 
Kommunalbarnmo , en föl' 

b t .. d ·· . koll,,,_ 
t df'°st reglemente es am uppsagmngstid b .. ' <il\ 

nalbarnmorska s a a ' era.tt1 

b fattning samt, därest hon anskaffat godkänd €aq i 
avgå från sin e ' "ikai, . 

t 
. kttagande av uppsägningstid. Uppsägning skall k ~e, 

jämväl u an ia s e Sk 't,

1

. 
ligen hos hälsovårdsnämnden. 

Vederbörande kommunala myndigbe t är likaså, med iakttagande 
a\r ov a~ 

nämnda uppsägningstid, berättigad att entlediga barnmorska från befatt. 

ning, för sså vitt provinsialläkaren eller vederbörande distriktsläk 
al'! 

anser giltigt skäl härför föreligga. 
I 

om barnmorskas anställande i eller avgång eller entledigande f , ran 
I 

befattning bör ofördröjligen anmälas hos provinsialläkaren eller di 
st.I 

riktsläkaren och landskapsnämnden. 

§ 6. 

Barnmorska, som enligt denna landskapslag står i kommunens tjänst, 

skall i grundlön erhålla minst tolvtusen mark i år e t och därjämte or

dentlig bostad, omfattande minst ett rum, kök och förstuga jämte värn:e 

och lyse samt badstuga eller badrum eller, i den mån dessa naturaförmil 

ner icke stå henne till buds, mot dem svarande penningvederlag 1 enlig 

het med förhållandena på orten. 

Konnnunen bör även, såvida det utan att f öranleda oskäliga kost nader 

är möjligt, anordna telefonförbindelse till den för barnmorskan anvis 

bostaden. 

§ 7. 

Barnmorska är berättigad till rorlossningsarvode enligt den i ~ 4 

omförmälda ta,xan, från vars erläggande medellösa och mindre bemedlade 

dock äro befriade. Tillika är hon för av förlossningshjEilpen föranled 

direkta kostnader be~ättigad till ersättning, beräknad enligt sagda 

taxa, samt till erhållande av fri skjuts till och f rån förrättning55t 

oc~ 
let, ävensom til l kost under vistelsen därstädes. Sagda e rs ä ttning 

skjutslega erlägges f ör obemedlad och mindre bemedlad av kommunen, 

§ s. 
Jii~ 

Kommunalbarnmorskas lön utbetalas måna tligen ur kommunalkassan, I 

te 0rdi nari e l ön är barnmorska berä t t i gad .att måna tligen erhål la er ' 



... 
I 

sättning enligt taxa f .. 
o:r- di:r-ekta 

hjPP åt medellös och i Utgifte:r, f .. 
ni Ud:r-e b ' oranledda 

därest hon icke erhåll emedlad bar av förlossnings-
it f:r-· naföder k 

l sk J'ut s a i k 
från tillbaka., ersätt s t111 .. 0 trununen 

n1ng f ö:r- f orrä tt samt, 
Skjutsn1n ningsplatsen 

gskostnad Och där1-

126 

erna.. § 9. 

Kommuna.lbarnmorskas 
t1 

bostad 
, som Ska11 

eller vederbörande distrikts .. godkännas av 
laka:r-e b " Prov1ns1alläk 

till vatten, erforderli .. ' o:r, vara fredli aren 
.. . g mangd klabbad .. g och hava tillgång 

nodiga uthus, däre 8 t 1 k brannved d 1 
c e dessa På ett t ' e 1 källare samt 

samband med bostaden. idsenligare 
sätt anordnats 1 

§ 10. 

Kommunen är berättigad att 
för varje l 

morska 1 årligt la.ndska.psu.nders t .. d en igt denna. lag anställd barn-
o erhålla. ti 

Uppstår för någon ko:mm otusen mark. 
un på grund av dess 

n 

nomiska _ställning svårigh t geografiska läge eller eko-
e er att l" 

av ona barnmorska., kan sådan kolllll!un r, 

bispringas med understo··d utöver d t 1 

§ 11. 
e moment 1 nämnda beloppet. 

9 

Ur la.ndska.psmedel utgående understöd f " or barnmorskas avlöning skall 
efter utgången av varJ'e k 1 d 

a. en erhalvår ofördröjligen rekvireras hos 

landskapsnämnden. Rekvi iti s onen skall åtföljas av utredning, som bestäm- ' 
' 

mes a.v nämnden. 

§ 12. 

Barnmorska. i kommunalbarnmorsketjänst beviljas av landskapsmedel ål

derstillägg för fyraårsperioden åt gången med fyra för hundra av grund- 1 

lönen ocp. fyra särskilda gånger. För erhållande av ålders tillägg är kom

munalbarnmorska berättigad att tillgodoräkna sig även den verksamhets

tid, under vilken hon varit anställd som barnmorska i statens, kommuns, 

bolags, sammanslutnings eller stats- eller landskapsbidrag åtnjutande 

enskild anstalts tjänst. 

§ 13. 

Barnmorska tillkommande ålderstillägg ansökes skriftligen hos land-

skapsnämnden och beviljas av denna. 

§ 14. 
å ålder skyldig att avgå 

Kommuna.lba.rnmorska är vid uppnådd sextio rs 
efter att hava hört den 

från sin befattning. Dock kan landskapsnärnnden, ~~~~_.:.::::;.:::...:;;.:.:...--



.. ans tälle. barnmorska, berättiga. b 1m dighet, som a er 
. a.~o 

kommuna yn_ i ände. till sextiofem års ålder l'a~~ 
tå i sin befe. ttn ng 

---!. 
att kve.rs 

.. å f .. vitligen tjanat s som komrnuna.lba.rn ... 
""ska vilken o or 

• .,,10:r-s1. 
Ba.rrun...... , 

"8. nådd sextio års ålder vid avgång få l 
trettio år, vare efter upp 

r n al~ av landskapsmedel i årlig livstidsp ~~ 
fattning berättigad att 

ens1on .. hund.ra av grundlönen eller sju tusen tv åhu.ndl:' el', 
hålla sextio for 

a. 'Illa.?>\ l .. d till pension äger kommunalbarnmorska att :räl~ ' \ 
såsom bera ttigan e 

. 
"'-11a. St .. den tid vilken hon enligt § 12 får tillgodol:'ii.1~ ~ 

till godo aven , . 
"'-118. st~ med avseende å ålderstillägg. 

Blir kommune.lbarnmorske. tidigare, än vad ovan sagts, varaktigt 
Ofö~, 

mögen till sin befattning, berättiga tio pensionsår till tio tretti 
O~b 

delar av fullt pensionsbelopp och ve.zjje påföljande fullt pensionså:r till ytterligare en trettiondedel därav intill dess fullt pensionsbe, lopp uppnås ~- Lider hon av sjukdom, som innebär fara för nyfött ba:rn , och hon av denna anledning måste entledigas, kan landskapsnämnden r 
' e t 11 

inhämtat utlåtande av provinsie.lläke.ren eller vederbörande dis triktslä, kare, bevilja henne vårdbi-dre.g för viss tid eller skälig pension oberoende av pensionsåren. 

§ 15. 
\ Barnmorska tillkommande pension eller vårdbidrag ansökes skriftlige hos le.ndskapsnämnden och beviljas av denna, ,med iakttagande i tillämp• liga delar av vad om innehavares av landskapstjänst eller befattning rätt till pension är särskilt stadgat. 

§ 16. 

I kommuns tjänst anställd barnmorska bör minst 
i de repetitionskurser i allmän förlossningslära, 

vart tionde år delt~ 

som för äldre barn· morskor anordnas, för vilket ändamål barnmorskorna skola erhålla under stöd ur anslag, som därför upptages 1 landskapets utgiftsstat. 
§ 17. 

Landskapsnämnden skall tillse, att beträffande organisationen och handha.vandet av kommunal barnmorskebefattning lag och fastställda ref lementen iakttagas. 

§ 18. 
Prov1nsialläkare eller vederb'o'rande 

n·a·r-ast \ distriktsläkare skall 11-tillse, att stadgandena angående kommunalbarnmorska iakttagas. Finner 



i23 iallä.karen eller vederbörana.e distrikts l"k 
1 till 

rovins 
a are el er har p 

9 kännedom kommit, att utfärdade bestämmelser eller stadfäst regle

~an 
~te icke iakttagits, skall han ofördröjligen, därest hans erinringar 

!lle•• 
:1.cke beaktats, göra anmälan om saken hos landskapsnämnden. § 19. 

na 1andskapsla , varigenom landskapslagen den 15 maj 1926 om an

DeE;n!:!,...=:::.::.::.~-=-----~----:-.....::....:~:1.:.:.::.....=;::.:.:....::.::.-==.!!.....::..:.::~.:.=.....:==--d av 1agen den 31 december 1924 angående ändring av lagen om an-
~ 

de av barnmorskor i landskommunerna och deras avlöning, given 

stä.lla.n 
~f bruari 1920, upphäves, träder omedelbart i ·kraft, dock sålunda 

den 6 e 
~densamma fastställda grundlön och ålderstillägg skola utbetalas 

att 1 -
~ 

• 1 tl"g~ån:!!2ge:.:n::....:.a_v_år_l_9_3_8_. frän ~ 
;;.;---

Mariehamn den 21 februari 1938. på lagutskottets vägnar: 

nde i utskottet: Närvara B nl.·ng Herman Mattsson, Hugo 
Tor ren , 

Holmberg, Jonatan Sjöblom. Johannes 

Johans son, 

• 


