
.& 7/1956. 

LAGUTSKOTTETS betänkande M 7/1956 över 
637 

landskapsstyrelsens framställning till Ålands 
landsting med förslag till landskapslag om 
ändring av landskapslagen om kommunala barn-
morskor i landskapet Åland. (~ 9/1956) 

Förenämnda framställning, varöv1r l3ndstinget inbegärt lagutskottets 
utlåtande, har utskottet behandlat och får vördsammast pä skäl, som an
förts i utskottets betänkande fil 6/1956, för landstinget föreslå 

att landstinget ville antaga nedanstående 
L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om kommunala barnmorskor i landskapet 
!land. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 10 och 15 §§ i land
s kapslagen den 14 september 1945 (21/45) om kommunala barnmorskor i 
landskapet Åland, 10 § sådan den lyder i landskapslagen den 1956 
( /56), såsom följer a 

10 §. 
Enligt denna landskapslag i landskommuns tjänst anställd barnmorska 

skull av kommunen i grundlön och eventuellt dyrortstillägg erhålla 
minst det belopp, som är fastställt i riket såsom minimilön för mot
svarande befattningshavare. Utöver grundlönen skall barnmorska erhålla 
ordentlig bostad, omfattande minst ett rum, kök och förstuga, jämte 
värme eller klabbad brännved samt lyse, del i källare och nödiga uthus 
ävensom badstuga eller rätt att begagna sådan eller badrum eller mot 
dessa naturaförmåner svarande penningvederlag enligt prisläget på orten& 
Därjämte skall till barnmorskans 1·:..::::..~:;.:'03ande, då sådant äzr möjligt, med 
skälig kostnad ställ.as fri telef'on. 

Barnmorskas avlöning och naturaförmåner i Mariehamn må ordnas enligt 
stadens eget bestämmande, dock så , att grundlönen jämte värdet av na
turaförmånerna ej sammanlagt må understiga barnmorskas avlöningsf örmå
ner enligt de i föregående moment stadgade grunder. 

I land$kapets fattigaste och glest befolkade kommuner tillkommer 
kommunal barnmorska, där landskapsstyrelsan anser sådant erforderligt, 
enligt prövning ett ortstillägg av högst tjugo procent av den i 1 momo 
stadgade minsta grundlönen i vederbörande lönekategori. 

Kommunal barnmorska i landskommun uppbär fem särskilda gånger år
li.'.;t ålderstillägg för fyraårsperiod 1 kommunens tjänst, barnmorska 
~v hög~e lönekatego~t med 1.380 mark och barnmorska av lägre lönekate
gori med 13320 mark varje gäng, I avseende ä ålderstillägg är barn
morska berättigad att tillgodoräkna sig jämväl den tid hon vqrit an
ställd såsom utbildad barnmorskn, sjuksköterska eller hälsosyster i 
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statens, landskapets, annan koJllllluns, sammanslutnipgs av kommuner, bo
lags eller annan sammanslutnings eller av staten understödd anstalts 
tjänst, 

Ålderstillägg för kommunal barnmorska i Marieham.n utgår enligt sta
deaa eestämmande, dock icke med lägre belopp än vad i föregående mo-
1l\ell1 är sagt. 

:Barnmorskas lön och annan henne tillkommande ersättning utbetalas 
månatligen ur kommuhalkassano Innan barnmorska, som är gemensam för 
två eller flere kommuner, antages i tjänst, skall det fastställas, huru
ledes månadslönen bör till henne utgivas. 

Ärende angående barnmorskas bostads- och andra naturaförmåner avgö
ras vid inträffad meningsskiljaktighet av landskapsstyrelsen efter land
s kapsläkarens hörande. 

15 §. 
Barnmorska, som underlyder bestämmelserna.i denna landskapslag 1 är 

vid uppnådd sextio års ålder skyldig att avgå från sin befattning. Dock 
kan land .kapsstyrelsen efter att hava hört medicinalstyrelsen och den 
kommun~ som äger anställa barnmorska> berättiga barnmorskan att kvarstä 
i sin befattning ända tiil sextiofem års ålder. 

Kommunal barnmorska, som oförvitligen tjänat såsom barnmorska i 
t~ettio år och uppnått sextio års ä1der, vare vid sin avgång frän be
f·1ttningen berättigad att av landskapsmedel erhålla en årlig livstids
peusion till det belopp, vilket är fastställt i riket såsom full pensit .. 
f öi· motsvarande bei'attning. Såsom till pension berättigande år har barli-· 
morska rätt att räkna sig tillgodo även den tid, vilken jämlikt 10 § 
4 momo bör beaktas vid fastställandet av ålderstillägg. Blir barnmorska 
tidigare än ovan sagts varaktigt oförmögen att handhava sin befattning 
eller innehar hon vid avgång på grund av uppnådd ålder ännu icke tret
tio pensionsårj berättiga tio pensionsår till tio trettiondedelar av 
fullt pensionsbelopp och varje påföljande fullt pensionsär till ytter
ligare en trettiondedel därav, intill dess fullt pensionsbelopp upp
nås. Ådrager sig barrunorka sjukdom, som innebär fara för omgivningen, 
och måste hon avgå av sådan anledning, kan landskapsstyrelsen, efter 
det medicinalstyrelsens yttrande införskaffats, på anhållan bevilja 
henne vårdbidrag för viss tid eller skälig pension oberoende av pen
sionsåren. 

Denna landskapslag tillämpas frän ooh med den 1 januari 19550 
Mariehamn den 13 mars 1956. 

På 
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lagutakottete vägnars 

. Qlh~ 
~ 'iriksson ' 
ordförande 

s ekreterare. 

Närvarande i utskotteti Jan Erik Eriksson, ordförande, Nils Dahlman, 
Faul Påvale, Rickard Lindroth och Helge Klingberg. 


