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1 landskapet A•land. 

I anledning av förenämnda f 
0 

ramställning, varöver 1 d t· 

iagutskottets utlatande, får utsk t .. an s inget inbegärt 

o tet vordsammast f • 

utskottet har i likhet med land k .. rarnhalla följande: 

s apsnamnden funnit, att 

dli 1 tift 
landstinget har 

obestri g ags ningskompetens O • • 

pa ifragavarande område och anser lag

stiftningsinitiativet beaktansvärt 
, även om understöden ifråga, på sätt 

1andskapsnämnden framhåller. ut 
~ an risk för att icke kompenseras kunna av 

1andskapsnämnden utbetalas i li 
en ghet med bestämmelserna i motsvarande 

riksförfattningar. 

Lagförslaget bygger i huvudsak på rikets lagstiftning, givetvis med be• 

aktande av det sakförhållandet, att hithörande allmänna förvaltningsupp

gifter skola handhavas av landskapets myndigheter, Endast beträffande § ·13 

företer förslaget en olikhet med motsvarande bestämmelse i riket ( § 12 i I 

förordningen 26 /11 -37) i det att för landskaps nämnden icke före skri vits 

samma skyldighet som för socialministeriet i riket att draga försorg därom, / 

I 
att klädes- och andra persedlar på rekvisition tillställas vårdnämnderna, 

Då lagförslaget överhuvudtaget icke omnämner, å vilken myndighet sagda 

skyldighet ankommer, föreligger här en brist, som av utskottet avhjälpts 

sålunda, att utskottet ändrat § 13 i överensstämmelse med nämnda bestäm-

melse i rj_ket, 

övriga av utskottet i lagtexten företagna ändringar äro uteslutande av 

redaktionell natur och erfordra ingen närmare motiverihg. 

gda får utskottet därför för landstinget vördsam

Hänvisande till ovansa 

mast föreslå, 
att landstinget ville antaga nedanstående 

förs lag ti 11 

"Landskaps 1 ag 

om moderskapsunderstöd 1 landskapet Åland " 

§ 1, 

landskapet Åland enligt stadgandena i 

Moderskapsunderstöd erlägges 1 
åt i landskapet bosatt mindrebemedlad 

denna l andskapslag av landskapsmedel 

kvinna, som är finsk medborgare. 

I 

.[ 

I 
I 
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4, v''l_r.. i .iJ.f" 

I . •,, 

·ndrebemedlad, ifall henne allena e11 
Sa• som ml e :r, . "r att anse . . ' o Kvinna a k rna gemensamt vid den näst r·· ~ t hushåll, ma a o:re \.ui maicarna hava gemensam unalbeska ttningen påförts skatt qei, ' f ·o·rr·a· t tade kOIJJill f ö:r , 'lJ'ande 

h stödets bevi iier om kvinnan är varaktigt bos '" åttatusen mark e , att t ~(\,. lcomst av högst 
"rt högre än annorstädes i 1 ·~ .. 0 avseva ana

8,. levnadskostnaderna ar l\a .. l . mun, där 
"I .. t tiotusen mark, 

I"·o·r inkomst av hogs b för värdet av ar ete, . karna beskattats som av h 
elitrrt 

gemensa-
Har kvinna eller ma .. t för det ·emedlemmar utfor s varande barn eller andra familJ 

. i betraktande såsom i mom, 

uuua h \¾, 
l nämnd 1,-,1. 

"lll0ll13t 
hållet, tages sådan inkomst eJ . 

§ 3, 

t"d berättigad kvinna. före understödets t Dör till moderskapsunders O 
U be\ 

t ller den outgivna delen därav f ör vården lande, erlägges understöde e a~ 
~ennes efterlämnade nyfödda barn, 

· .. k 11 understöd eller I fall, som i mom, 1 sags, sa 

f .. org om det nyfödda utgivas till den, som drager ors . 

§ 4, 

inne s t åe nde ~ e 1 dä!'ai 

barnets vård, 

Moderskapsunderstödet utgår med fyrahundrafemtio mark vid var je baI'l!s, 
l,~ird, likväl så, att, om nere barn födas, understödet utbetalas· till 
f• ,llt belopp för varje nyfött barn, Detta understöd utbetalas i penninga 
eller in natura eller ock i vardera, enligt vad därom här nedan närmare 
tes tämmes, 

Av moderskapsunderstöd må, där det med hänsyn till barnaföderskas ell 
nyfött barns vård prövas nödigt eller ändamålsenligt, en del, högst två 
tredjedelar, utgivas in natura, främst i form av klädesplagg eller andr 
persedlar, 

Föreligger grundad anledning befara, ·att penningunderstöd icke skulle 
användas på ändamålsenligt sätt, må moderskapsunderstöd i sin helhet ut· 
givas in natura, 

Är barna.föderska vid förlossningen eller dess annalkande i behov 9.'1 1 
kc..rvård eller av vård i f " .. t orlossningsanstalt, må moderskapsunderstode 
na delvis eller, där så prövas nödigt, i sin helhet användas till bekos 
de av sådan vård , 

§ 5 , 
Moderskapsunderstödet skall 

före barnsbörden sökas hos v årdnämnden i den kommun där k 1 ' v nnan är varaktigt till bosatt, vid äventyr att rätten 
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rJ11l 

de av understöd eljest 
är förverkad 

c skapsunders töd må likväl kunn . 
• 

1v1oder 

edkomsten, om denna 
a givas · 

, andå att an .. k 
inträffat tid• so an ej gjorts 

före !l igare än normalt 

orsak kan förebringas för a .. eller om annan 

1.1t!g . ns okningens 

g ··Jets senast inom trettio dagar efter 
9-J'lS O . 

försenand 
e och understödet 

dagen för nedkomsten 

:;)c!le.d, 
ol'" 

, sagda dag 

p.psökall kan befordras till vårdnä rnnden jämväl 
genom förmedling av till-

. gsman i vederbörande vårddistrikt · 

s1111n • .. eller av konnnunalbarnmorska och 

, 11 anses gJord i behorig tid, där d .. 

s!{a en fore ansökningf:ltidens utgåmg bli-

vit inl~mnad till posten eller ovannämnd person 
för befordran till vård-

nämnden. 

§ 6. 

I ansökan om moderskapsunderstöd skall 
uppgivas åtminstone sökandens 

fu1lständiga namn, födelseort och -dag, stadigvarande boningsort och ad-

ress,. så oc~ den eller de kommuner där sökanden eller, i . fall makar vid 

den· tid, till vilken senaste kommunaltaxering hänför sig, hade gemensamt 

inshåll, makarna Vid tidpunkten för taxeringen varit skattskyldiga, samt 

dpn ~nkomst, _ för vilken dem då, påförts skatt. I ansökningen skall jämväl 

uppgivas den ~annolika tidpunkten för barnsbörden och huruvida sökanden 

är i besittning av tillräckliga i § 4 mom, 2 avsedda klädesplagg och per~ 

sedlar samt huruvida och av vilken orsak _sökanden anser sig vid förloss

ningen vara i behov av läkarhjälp eller vård å förlossningsanstalt. 

§ 7. 

Till ansökning om moderskapsunderstöd skall fogas: 

1) av vederbörande kyrkoherdeämbete, församlingsföreståndare, civilre

gistermyndighet eller annan registermyndighet utfärdat ltntyg, utvisande 

sökandens civilstånd och medborgarskap ävensom antalet av hennes barn samt 

huruvida sökanden eller hermes make inflyttat till registermyndighetens 

verksalllhe tsområde och från vilken kommun; 

2) i dighe t utvisande huruvida och 
ntyg av vederbörande kommunala myn ' 

för Vilk . ensam eller, där makar vid den tid, tiH vil-
en inkomst sökanden 

kcn senas te 

mensamt Vid 
i . 

~ 2 inom, 

samt 

hade geioonsamt hushåll, dem ge

kommunaltaxering hänför sig, 
därvid icke tagits i betraktande 

taxeringen påförts skatt och 
ida makarna icke blivit beskattade; 

2 nämnd inkomst, eller huruv 

it 11 d·a·r sådant 
3) b orska utfärdat n yg e er, 

av läkare eller kommunal arnm · 
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~~~ v. kunnat anskaffa~, av tvenne 

; c ke utan svårighet 
- "kanden är ha vande 
f: lrda t intyg, utvisande att so 

användas också för lyftande 
tyget är avsett att 

tillförlitliga pe 
rsonel" 

ävensom, i händelse l." n .. 
av understöd, järn:v·· 

al att 

t minst sju månader. 
havandeskapet sannolikt vara 

iltig 
orsak som av henne uppgives, icke kunnat~- .. 

Ha r sökanden av g ' ~i 

llt .. 

2 mförmält intyg, skall vårdnämnden, där Sök 
slrnffa i punkt 1 eller o anden 

uppgifterna, såvitt möjligt införskaffa Sådant 
meddelat de därför nödiga 

intyg. 
§ 8. 

Har kVinna, som är berättigad till moderskaps~derstöd, fram.fött flere 

d ·a·r hon avlidit, i § 3 mom. 2 nämnd person fo··- er .. 
barn, skall hon eller, ~-

nyfött barn inom den i § 5 mom. 2 
hållande av understöd för var je nämnda 

tiden tillställa vårdnämnden av läkare eller barnmorska, som biträtt Vid 

f örlossningen, utfärdat intyg eller, där sådant icke utan svårighet ku.n

n '.lt anskaffas, av tvenne tillförlitliga personer utfärdat in tyg, u~visande 

tidpunkten för förlossningen och de därvid framfödda barnens antal, 

Hava flere barn fötts, skall vårdnämnd efter mottagandet av i mom. 1 

nämnt intyg med beaktande av tidigare beviljat understöd besluta, att un

derstödet skall erläggas med fullt belopp för varje nyfött barn. 

Moderskapsunderstöd beviljas och utbetalas ::i.v v å rdnämnden uti den i 

§ 5 nämnda kommunen. 

Kommunalbarnmorska skall giva vårdnämnden för moderskapsunderstödets 

bevilja nde och erlägga nde erforderliga uppg ifter och wjälp. 

§ 10. 

Moderska psunderstöd eeläg ges före nedkomsten, vid 1:arnsbörde n eller ge

n ri st därefter. 

Moderskaps understöd må likväl icke utgiva s, därest det i c ke med stöd av 

intyg, utfärda t av läka re eller kommunalba rnmorska , eller, där sådant in

tyg icke ut a n svå righet kan anskaffa s, på annat sätt utre tts, a tt s ökandens 
mins t · 

h nvandeskap s a nnolikt räckt / sju må n a d e r. 

§ 11. 

Söke s mode rska psunde rstöd e ft e r förlossningen, skall s ökande n till sin 

ansökan, utöver i§ 7 före~skriv e n utre dning , f oga nv läka r e elle r barn

morska, som biträtt vid förlossningen, utfä rda t intyg e ller, d ä r s åd ant 

icke utan svårighe t kan anskaffas, av två tillförlitliga rersone r avgive t 
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utvisande tidpunkten för f" 1 i•1t1g, or ossningen 
·' framfötts så ock huruvida förlo . och huruvida ett eller flere 

,,B.rn ssningen skett t 'd• 
- moderskapsunderstöd efter n 

1 igare än normalt. 
sökes , . orma1 förlossnin 

i mom, 1 sagts,·. förebringa . g~ skall sökanden, ut-
vad tillf" lit 

öl/er , or lig utredning 

l{en 
till att ansökningen blivit försenad. angående orsa-

§ 12. 

aar ej moderskapsunderstöd lyfts inom 
u fyra · månader från 

d
.gen, sagda dag oräknad, vare rätten därti' ll 
" förverkad. 

§ 13, · 

förlossnings-

Å 1andskapsnärnnden ankommer att bestämma 
, vilka klädes, och andra perse~ 

1a.r med hänsyn till b~rnaföderskas och det nyfödda barnets behov skola ut-

gl·vas såsom -i § 4 mom. 2 omförmäl t natu d 
raun erstöd, samt draga försor5 där-

om, att desamma på rekvisition i poster . 
_ . av viss storlek tillställas vård- . 

n~)llOd~rna. 

Landskaps nämnden må på villkor, som av densamma bestämmas, på ansökan 

berättiga kommun att i egen inrättning för kommunens behov förfärdiga ' i 

mom, l nämnda persedlar, (Uteslutning). 

§ 14. 

Å vårdnämnd ankommer att, med beaktande av föreskrifterna i ·H 4 och 

13, i varje fall efter egen prövning avgöra, i vilken form och i huru stora 

P?Ster moderskapsunderstöd må utgivas samt tillika bestämma', huruvida och 

i huru stora poster tilldelningen skall ske före eller efter barnsbörden. 

Har till vårdnämnds kännedom konnnit, att i barnaföderskas eller nyfött 

barns förhållanden, efter det understöd blivit beviljat, inträffat föränd

ring, skall vård.nämnden besluta om ändring av understödets beskaffenhet i 

öve~ensstämmelse med förhållandena, 

Vårdnämnds beslut skall oförtövat delgivas sökanden, Om understöd be

Viljats, bör hon underrättas var och när understödet står att erhålla, 

Är moderskapsunderstöd vid tiden för nedkomsten helt eller delvis inne

stående, skall, innan understödet eller återstoden därav ut~ives, tillför

litl1 g utreaning om tidpunkten för nedkomsten förebringaS, 

§ 15. 

TillsYningsman i vårddistrikt och kommunalbarnmorska åligger att till-

handaeå Sökande av moderskaps understöd med råd och anvisningar, 

Där ansökan ingivits till tillsyningsman i värddistrikt eller kommunal

barnmorska för befrodran till vårdnämnden, bör tillsyningsmannen eller barn7 



\~tt1,\ij6 
1, ,, ' t kn tiden då den mottagits, samt -r,orsko.n å ansökningsskriften an ec a , Vid a.ri .. 

qökningen 
när och i vilken form samt i hu.r,, at foga effet utlåtande därom, ~ ~ 6 

Ct-a_ I 

)Oster understödet borde utgå. -
i vårddistrikt och konun Även annars åligger det tillsyningsman unalbarn .. 

.. ar det nödigt, inkomma med Utlåtande , morska att, där vårdnämnden prov 
l 

til l deras vetskap kommit, att väsentliga f·o·~ .. anledning av ansökan. Har 
~· å barna.föderskas eller nyfött barns fä h' 

r, a1 .. 
ingå till vårdnärnnden med framställnin g OllJ. 

ändringar inträffat i avseende 

l.Bnden, skola de ofördröjligen 
ändring av understödets beskaffenhet ~ överens•stämmelse med förhållanden~, 

§ 16, 

Moderskapsunderstödet utgives ur kommunens medel, såvida icke ett hela 
understödet eller del_ därav motsvarande be~opp i förskott tillställts koll! .. 
munen för bestridande av sådana understöd, 

Ersättning för ur kommunens medel utgivna understöd erlägges på ansökan 
halvårsvis till kommunen och bör av kommunen sökas hos landskapsnämnden 
senast inom sex månader efter utgången av varje halvår, vid äventyr, att 
rätten därtill eljest kan anses förverkad. 

§ 17, 
Ansökan, som i § 16 avses, skall innehålla uppgift å de personer, som 

erhållit sådant understöd, utredning därom, i vilken form och huru mycket 
av vardera understödsformen till envar under halvåret utgivits samt huru
vida understöden utgivits före eller efter nedkomsten, ävensom redovisning 
över av landskapsmedel ~kommunförskotterade understödsbelopp. 

Har moderskapsunderstöds utgivande fördelats på två halvår, skall un
derstödet redovisas såsom t i ll fullo utgivet under d et senare .halvår et, 

§ 18. 

I§§ 6 och 17 nämnda ansökningar samt i § 7 mom, 1 punkt 2 avsedda in· 
tyg så ock i denna landskapslag omförmälda bevis av läkare och kommunal
barnmorska skola utskrivas å av landskapsnämnden fastställda blanketter, 
Blankett för intyg av l äkare och kommunalbarnmorska skall av landskaps
nämn-den f astställas, sedan (uteslutning ) medicinalstyr elsens utlåt and!:, 
inhämtats, 

I mom, l nämnda blanketter t i llwtällas vårdnämnd på r ekvis i tion kost
nadsfritt av landskapsnämnden och bör a de av vårdnämnd likaså kostnads
fritt tillhandahållas sökande samt vederbör ande myndighe t er och inrättnin• 
gar. 
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§ 19. .., ~ Å iandskapsnämnden ankommer att .. V !J t Å '1' ,5~ 7 overvaka t t C ( k d ' a t moderskapsunderstöd er-).··gges av ornmun rne iakttagande av best" e. · ammelserna 1· · denna landskapslag 
t de närmare anv 1s ningar land k .. sarn . s apsnamnden 

rörande tillämpningen av densarnrna tilläventyrs anser erforderliga. 

Kommunens vårdnämnd är Pliktig att på 
anfordran tillhandahålla landskapsnämnden eller dess representant för 
övervakn~ngen erforderliga handlingar och annan utredning. 

§ 20 • 
Å 1andskapsnämnden ankommer att på ansökan av 

kommun besluta om bevil-·ande av de (uteslutning) _in natura 11 · J . . . e er i penningar utgående förskott, som förutsättas i § 16 mom. 1. 

§ 21. 
Avtal, som avser att å annan överlåta d mo erskapsunderstöd, vare ogil-tigt. 

Understöd må ej tagas i mät och ej heller tagas i anspråk för ersättan
de av lämnad fattigvård. 

Utbetalat understöd må icke återkrävas, ändå att kvinna, som varit där
till berättigad, avlidit före barnsbörden. 

· § 22. 
Kvinna, som undergår frihetsstraff eller om vilken förordnats, att hon 

skall hållas i tvångsinrättning, allmänt arbete, tvångsarbetsanst!lt, ar
betsinrättning, allmän vårdanstalt för alkoholister e+ler annan sådan in
rättning, så ock kvinna, som i full utsträckning åtnjuter fattigvård, er
håller icke moderskapsunderstöd, om nedkomsten inträffar, -medan frihets
straffet, vistelseJ;J. i anstalten eller fattigvården varar. 

§ 23. 

Det åligger fängelsedirektör samt föreståndare för annan i§ 22 nämnd 
inrättning att, om barnaföderska utskrives från inrättningen inom trettio 
dagar efter nedkomsten, om den i inrättningen inträffl;l.de nedkomsten oför
~öjligen underrätta vårdnämnden i den kommun, där barnaföderskan är var-- . 
aktigt bosatt. 

§ 24. 
Int111 om kommunal vårdnämnd i landskapet Åland trätt 

dess landskapslag 
1 g"l a lande kraft, skall vårdnämnd enligt denna landskapslag åliggande upp-gifter 

ankomma å kommunalnämnd. 



§ 25. 

b t ·i kraft." 
l "nd_skapslag_ träder· omedel ar .. Denna '" 

Mariehamn den 20 februari 1939 • 

På lagutskottets vägnar: 

· .. . --61.:!: ------1 --------

, ._Nä,rvarande .i utskottet: Ordföranden Tor Brenning, viceordförand 
en 1' 

Jonatan .Sjöblom; sarilt ledamöterna Hugo Johansson, Johannes Holmberg 

. och Evald Häggblom. 


