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N:o 1/1938. 

STORA UTSKOTTETS betänkande N:o 1/1938 i an• 

l~dning av landskapsnämndens framställning 

med förslag till landskapslag om kommunala r. 

barnmorskor i landskapet Aland. t 

Landstinget, som i ärendet fått emottaga lagutskottets betänkande e 

N:o 1/1938, har däröver inbega··rt t s ora utskottets yttrande. 

Stora utskottet, som omfattar lagutskottets förslag, nr med anle'd• 

ning härav vördsamt föreslå, 

att landstinget måtte godkänna ett sålydan

de lagförslag: 

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

om kommunala barnmorskor i landskapet Åland. 

§ 1. 

Mariehamn och varje landskommun i landskapet Åland bör i sin tjänst 

hava examinerade barnmorskor i enlighet med vad i denna landskapslag 

stadgas. 

9 

I landskommun, vars invånarantal enligt mantalslängden icke översti• 

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

till varandra gränsande kommuner, vilkas sammanlagda invånarantal ej 

överstiger femtusen, liksom även större kommuner, där delar av konmnme! 1 

na så omedelbart ansluta sig till varandra, att tillsättande av en ge

mensam barnmorska är lämpligt, vara berättigade att med landskapsnämn

dens bifall avlöna gemensam barnmorska. 

Antalet barnmorskor, som skall avlönas i Mariehamn, fastställes av 

landskapsnämnden. 

Från vad ovan är stadgat angående komnrunernas skyldighet att avlöna 

barnmorskor kan landskapsµämnden på anhållan av vederbörande konmrun, 

tillsvidare, dock ej för längre tid än fem år 1 sänder, bevilja sådan 

lättnad, som !,betraktande av förhållandena befinnes nödig samt utan 

risk för hälsovården kan medgivas. 

Finnes 1 kommunen barpmorska, som står 1 enskild eller i sanuns,nslut

nings tjänst, och föreligger intet hinder för att hon allmänt anlitas i 

såsom barnmorska 1 kommunen, skall sådan barnmorska inberäknas 1 anta

let av kommunens barnmorskor samt anses innehava samma ställning vad 



i vidkommer som _ kommunalbarnmorska. 
tjänsteår och pens on 

§ 4. 

k unalbarnmorska skall uppgöras reglemente, i Vili·et 
För omm ~ 

' så_,_.. 
.. berättigad att därom besluta, barnmorskans rät ,t1 

• 

kommunen ar ti8b,et 

skyldigheter närmare bestämmas, och skall å reglementet, sedan et, o1 

Ptio,.,l , 
sialläkaren eller distriktsläkaren i det diatrikt, inom Vilket 

. ko 
är belägen, därom avgivit yttrande, titverk~ landskapsnämnden 

s fe.st St 
lelse. 

Reglementet skäll innehållas 

1) bestämmelse angående eventuell indelning av kommunen 1 b 
Bl'nino~, 

distrikt; 

2) bestämmelser om huru barnmorska antages till befattning elle~ 

från densamma entledigas,,om eventuell ömsesidig uppsägningstid 
. SaJnt 

om barnmorska årligen_tillkommande semester; 

3) närmare bestämmel.ser angående barnmorskas avlöning och sättet 

dess erläggande samt om barnmorskas boningsort och bostad eller mot 

bostad svarande penningveQerlag; 

4) barnmorsketaxa, i vilken fastställes törlossningsarvodets stor 

lek och skälig ersättning åt barnmorskan för av förlossningshjälpen 

föranledda direkta utgifter; 

5) bestämmelse angående barnmorskas skyldighet att meddela vägled• 

ning 1 spädbarnsvård ·ävensom moderskapsrådgivning, som skall ägar~ . 

under läkares inseende och enligt hans anvisningar; 

ö) bestämmelser därom, huru den moderskapsrådgivning är anordnad, 

som skall äga rum under läkares inseende och enligt hans anvis_ningar 

7J bestämmelser om barnmorskas åligganden i fråga om moderskapsun 

derstöd; samt 

81 beställlilelser om barnmo~skas åligganden beträffande vaccinering 

§ s. 
Kommunalbarnmorska anställes såväl i Mariehamn som 1 landskoJnlll1.lll 

vederbörande kommunala ·myndighet, efter det befattningen trettio de. 

läk varit lediganslagen o·ch vederb6rande provinsial- eller distrikts 

avgivit utlåtande om sökandena. 

Kommunalbarnmorska är, med iakttagande av 1 vederbörligen f!Sr kO . 

nalbarnmorska stadfäst reglemente bestämd uppsägningstid, berättiS8d 

att avgå från sin befattning, samt därest hon anskaffit godkänd vi~ 
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jämväl utan iakttagande av upp ä . 

. s gningstid. Uppsägning skall ske 
skriftligen hos hälsovårdsnämnden. 

Vederbörande konnnunala """'di h .. 
· -J~ get ar likaså, med iakttagande av ovan-

nämnda uppsägningstid, berättigad tt · · 
a entlediga barnmorska från befatt-

ning, för så vitt provinsialläka 
ren eller vederbörande distriktsläkare 

anser giltigt skäl härfö~ föreligga. 

Om barn,morskas anställande i ell • 
er avgang eller entledigande från 

befattning bör ofördröjligen anmälas hos provinsialläkaren eller dis
triktsläkaren och landskapsnämnden. 

§ ö. 

Barnmorska, som enligt denna landskapslag står i konnnunens tjänst, 

skall i grundlön erhålla _minst . tolvtusen mark i året och därjämte or-
I 

dentlig bostad, omfattande minst ett...,,-, k"o"k r ~....... och förstuga jämte värme 
och lyse samt badstuga eller badrum eller, i den mån deesa naturaför-

- ' månar icke stå henne till buds, mot de~ svarande penningvederlag i en- 11 

lighet med förhållandena på orten. \1 
Kommunen bör även, så~ida det utan att föranleda oskäliga kostnader -

är möjligt, anordna telefonförbindelse till den för barnmorskan anvi

sade bostaden. 

§ 7. 

Barnmorska är berättigad till ·förlossningsarvode enligt den 1 § 4 

omförmä.lda taxan, !'rån vars erläggande medellösa och mindre bemedlade 

dock äro befr;ade •. Tillika är , hon för av förlossningshjälpen föran

ledda direkta kostnade~ berättigad till ersättning, beräknad enligt 

sagda taxa, samt till er~ållande av fri skjuts till och .t"rån i'örrätt

ningsstället, ävensom till kost under vistelsen därstädes. Sagda er

sättning och skjutsl~ga erlägges för obemedlad och mindre bemedlad av 

kommunen. 

§ e. 
Kommunalbarnmorskas lön utbetalafj månatligen ur kommunalkassan. 

Jämte ordinarie lön är barnmorska _berättigad att månatligen erhålla 

t 1ft röranledda av t'örloss-ersä.ttning enligt taxa för direkta u g er, 

ningshjälp åt medellös och mindre bemedla~ barnaf~derska i kommunen . 

•· h h i k rh"llit fri skjuts till förrättningsplatsen och samt, darest o c e e a . 
··ttning .-.0·r skjutsningskostnaderna. därifrån tillbaka, ersa L• 

§ 9. 

t· 



k bostad som skall. godkännas av Prov4 -

Konmunalbarnmors as ' .. ~LCia.J.lllJ( 

.. d distriktsläkare, bor vara .f'redlig och ha: ~ 
eller vederboran e Va. t111 

o#l:f rderl.ig mängd klabbad brännved, del i käll €' 
till vatten, e ... - 0 • S.l'e 8 

t icke dessa på ett tidsenl.ig~e sätt ano-A- aitit 
diga uthus, däres ~-'"-Ila.ta 

1 a 
band med bostade:r;1. 

§ 10. 

Kommunen är berättigad att :för varje enligt denna lag anställQb 

morska i årligt landskapsunderstöd erhålla tiotusen mark. a~ 

Uppstår för någon'kommun på grund av dess geografiska läge 811 
e:r, e~ 

nomiska ställning svÄrigheter att avlöna barnmorska,_ kan sådan ko, -

bispringas med understöd utöver det i moment 1 nämnda beloppet. 

· § 11. 

ur landskapsmedel utgE\ende understöd f'ör barnmorskas avlöning Skall 

e:fter utgången av varje kalenderhalvår o:fördr~jligen rekvireras hoa 

landskapsnämnden. Rekvisitionen skall åt:följas av utredning, som be. 

stämmes av nämnden. 

§ 12. 

Barnmorska i konnnunalb'arnmorsketjänst beviljas av landskapsmedel ål, 

derstillägg f'ör :fyraårsperioder åt gången 'med fyra f'c:Sr h1.Uldra av grunj . 

lönen och :fyra särskilda gånger. För erhållande av ålderstillägg är j 
kommunalbarnmorska berättigad att tillgodoräkna sig även den verksam

hetstid, under vilken hon varit anställd som b arnmorska i statens, ko 

muns, bolags, sammanslutnings eller s~ats- eller landskapsbidrag åt

njutsnde enskild anstalts tjänst. 

§ 13. 

Barnmorska tillkommande ålderstillägg ansökas skri:ftligen hos :I.and• 

skapsnämnden och beviljas av denna. 

§ 14. 

Kommunalbarnmorska är vid uppnådd sextio års ålder skyldig att avgå 

rrån sin be:fattn1ng, Dock kan landskapsnämnden, efter att hava h~rt ' 

den kommunal.myndighet, som äger anställa barnmorska, berättiga barn

morska att kvarstå i sin befattning ända till sextio:fem års å1der. 

Barnmorska, vilken ofHrvitligen tjänat såsom kommunalbarnmorska 1 

trettio år, vare e:fter uppnådd sextio års å lder vid avgång :från sinb• 

fattning berättigad att av l~ndskapsmedel 1 årlig livstidspensio~ er

hålla sextio för hundra a~ grundlönen eller sjutusen tvåhundra mark, 
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såsom berättigande till pension äger kolllIID,lllalbarnmo_rska att räkna sig 
till godo även den tid, vilken ho~ enligt§ 12 får tillgodoräkna sig 
med avseende å ålderstillägg. 

Blir ~ommunalbarnmorska '·tidigare, än vad ovan sagts, varaktigt of'ör
mögen till sin befattning, berättiga tio pensionsår till tio trettion
dedelar av f'ullt pension~belopp och,varje påf'öljande fullt pensionsår 
till ytterligare en trettiondedel därav intill dess fullt pensionsb.e
lopp uppnås• Lider hon av s jUkdom, som innebär :rara för nyfött -0

1

arn., 
och hon av denna anledning måste entledigas., kan landskapsnämnden, ef'
ter inhämtat utlåtande av provinsialläkaren eller vederbörande dis
triktsläkare., bevilja henne vårdbidrag för viss tid eller skälig pen-
sion oberoende av pensionsåren. 

§ 15. 

Barnmorska tillkonnnande pension eller vårdbid.rag ansökes skriftli• 
gen hos landskapsnämnden och beviljas ~v denna, med iakttagande i 
tillämpliga delar av vad om innehava~es av landskapstjänst eller be
f'attning rätt till pensi~n är särskilt stadgat. 

§ 16. 

ansta··11d barnmorska bör minst vart tionde år del
I konnnuns tjänst 

1 .. a som för äldre 
taga 1 de repetitionskurser i ,allmän förlossnings ar., . 

f"~r vilket ändamål b ammor skorna skola erhålla 
barnmorskor anordnas., 

d anslag., som därför upptages understö ur i landskapets utgiftsstat. 

§ 1'7-·. 

att beträffande organisationen och Landskapsnämnden sk~ll tillse, 

1 barnmorskebefattning lag och fastställda reg• handhavandet av kommuna . 

lementen iakttagas. 

§ 18. 

Provinsialläkare elle~ distriktsläkare skall närmast vederbörande 

d angående tillse, att stadgan ena lbarnmorska iakttagas• Finner kommuna. 

1 vederbörand~ provihsialläkaren el er 1 har till distriktsläkare el er 

t s:-elser utfärdade bes tuwu hans kännedom kommit, att dä est hans 
eller stadfäst regle-

han ofördröjligen, r mente icke iakttagits, skall 
1 

dskapsnämnden. 
saken hos an icke beaktats, göra anmälan om 

erinringar 

§ l9o 
15 maj 1926 om ndskapslagen den 

varigenom la ändring av lagen om 
Denna landskapslag, 

1924 angående 
:Sl december l6ning given erna och deras av , landskommun 

antagande av lagen den 

anställande av barnmorskor 1 



11920 upphäves, träder omedelbart 1 ,_ 

' ~ 
I 

den 6 februar , .11..L'aft ,l 
, "-0 I{ . 

tt i densamma fastställda grundlön och ålderstillägg Sk 1 c Säib, 
a o a. lltb "I 

från ingången av år 1938. ' et&l, 

Mariehamn den 22 februari 1938. 

På stora utskottets vägnar: 

Närvarande 1 utskotte't: Karl Aug. Helin, Carl ·sengtz, Fr 
ans Be~t . ,. 1\ 

Oskar Holmström, Jac. Lundqvist, Lennart Mattsson, Ivar Nordstr" 
Olll

1 

Paul Påvals, Vilhelm Vil6n och Axel Åkerfelt. 


