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Å l a n d s 1 a n d s k a p s n ä m n d s 

framställning till Ålqnds ~andsting med förs lag 

N~o 20L1948. till landskapslag ang ående ändring av landskaps 

lagen om kormnunala barnmorskor i landskapet 

land, utfärdad den 14 september 1945. 

Hänvisande till motiveringen i landskapsnämndens framställning 

N~o 19/1948 till Landstinget får landskapsnämnden vördsammast fö-

relägga Landstinget tilJ. antagande nedanstående 

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

angående ä~dring av landskapslagen om kom..munala barnmorskor i · land f 

skapet Åland, utfärdad den 14 september 1945. 

På framställning av lands landskapsnämnd har Ålands landsting 

beslutat, att 10, 15 och 16 §§ i landskapslagen den 14 september 

1945 om kommunala barnmorskor i landskapet Åland skola erhålla föl-

jande ändrade lydelse: 

10 §. 

Enligt denna landskapslag i landskomrnuns tjänst anställd barn-

morska av högre lönekategori skall av kommunen i grundlön erhå lla 

minst det belopp, som utfaller enligt nionde ~vlöningsklassen, och 

barnmorska av lägr~ lönekategori minst det belopp, som utgår enli gt 



åttonde avlöningsklassen av den för innehavare av vederbörande lönekategori. 

eller -befattning fastställda löneskalan. Dessutom skall ,konnnun Kommunal barnmorska i landskommun uppbär årligt ålderstill-

barnmorska åtnjuta dyrortstillägg, där sådant tillskott utgives lägg enligt sannna grunder som innehavare av landskapets tjänst el-

åt innehavare av motsvarande befattningar i landskapets tjänst, ler befattning i vederbörande -i 1 mom. nämndaarlöningsklass. I 

Utöver grundlönen skall barnmorskan erhålla en ordentlig bost ad 
I 

avseende å ålderstillägg är barnmorska berättigad att tillgodo-

om.fattande minst ett rum, kök och förstuga jämte värme och lyse, 
räkna sig jämväl den tid hon varit anställd såsom utbildad barn-

del i källare och nödiga uthus samt badstuga eller rätt att be· 
merska, sjuksköterska eller hälsosyster i statens, landskapets, 

gagna sådan eller badrum eller ock, i den mån dessa natura.förmå· 
annan kommuns, sammanslutnings av kommuner, bolags eller annan 

ner icke stå henne till buds, mot dessa naturaförmåner sv.arande 
sammanslutnings eller anstalts tjänst. 

penningvederlag enligt prisläget på orten. Där sådant med skälig 
Ålderstillägg för kommunal barnmorska i Mariehamn utgår enligt 

kostnad iiir' möjligt, skall barnmorska tillhandahållas fri telefon, 
stadens bestämmande, dock icke med lägre belopp än vad i föregåen-

Barnmorskas avlöning och naturaförmåner i Mariehamn må ordnas 
de moment är sagt. 

enligt stadens eget bestämmande, dock så, att grundlönen jämte 
Barnmorskas lön och annan henne tillkommande ersättning utbeta-

värdet av naturaförmånerna ej sannnanlagt må understiga barnmors· 
las månatligen ur kommunalk,assan . Innan barnmorska, som är gemen-

kas avlöningsförmåner enligt de 1 föregående moment stadgade gr~ 
sam för två eller flere kommuner, antages i tjänst, skall det 

der. 
fastställas, huruledes månadslönen bör till henne utgivas. 

I landskapets fattigaste och glest befolkade kommuner tillkODl' 
Ärende angående barnmorskas bostads- och andra naturaförmåner 

I' 

mer kommunal barnmorska, där landskapsnämnden anser sådant erfor" 
avgöres vid inträffad meningsskiljaktighet av landskapsnämnden i 

derligt, enligt landskapsnämndens prövning ett ortstillägg av 
efter landskapsläkarens hörande. 

högst tjugo procent av den i 1 mom. stadgade minsta grundlönen i 
15 §. 



Barnmorska, · som underl~der bestämmelserna i denna landska.psl 

är vid uppnådd sextio å rs ålder sJ:srldig att avgå från sin. be fatt, 

ning. Dock kan landskapsnämnden efter att hava hört medicinalst 

relsen och den kormnun, som äger anställa barnmorska, berät tiga 

barnmorska. att kvarstå i sin befattnirg ännu till sextiofem års 

der. 

Kommunal barnmorska, som oförvi!;ligen tjänat såsom barnmorska 

i trettio år och uppnått sextio års ålder, vare vid sina vgång 

från befattningen berättigad att av landskapsmedel erhålla enå 

lig livstidspension med det belopp, vilket innehavare av landakl 

pets tjänst eller befattning i vederbörande uti 10 § nämnda avl 

ningsklass uppbär s å som full pensi-0n. Såsom till pension 

gande år har barnmorska rätt att räkna sig till godo även 

vilken jämlikt 10 § A mom. bör beaktas vid fastställandet av åld 

tillägg. Blir barnmorska tidigare än ovan sagts varaktigt ofö 

mögen att handhava sin befattning eller innehar hon vid avgång 

grund av uppn-ådd ål.der ännu icke tre~tio pensions år, berätt iga 

tio pensionsår till tio trettiondedelar av fullt pensionsbe lOPP 

och var je påföljande. fullt pensions år till ytterligare en trett! 

ondedel därav, intill dess fullt pensionsbelopp uppnås. dra.ger 

\ 
' 

. 
sig barnmorska sjukdom, som innebär fara för omgivningen, och 

måste hon a11 s ådan anledning avgå, kan landskapsnämnden, efter 

det medicinalstyrelsens yttrande införskaffats, på anhållan bevil-

ja henne vårdbidrag för . viss tid eller skälig pension oberoende av , 

pensions åren. 

Stadgandena i denna paragraf äga motsvarande t
1

illämpning med 

avseende å barnmorska, som i 3 § 2 mom. omförmäles. 

För kommunal .barnmorska, som vid denna landskapslags ikraftträ-

dande åtnjuter ordinarie pension av landskapsmedel, höjes sagda 

pension från och med den . l januari 194~ sålunda, att 

1) den tidigare med 17 . 640 mark utgående fulla pensionen kommer 

att vara lika stor som innehavares av landskapets tjänst eller be-

fattning fulla pension i åttonde avlöningsklassen och delpensio-

nen en lika stor del av sistnämnda pension, som den tidigare del-

pensionen utgjorde av 17.640 mark, samt 

2) den tidigare med 18.720 mark utgående fulla pensionen kormner 

att vara lika stor som innehavares av landskapets tjänst eller be- 1 

fattning pension i nionde avlöningsklassen och delpensionen en 

lika stor del e.v sistn~i.:mnda pension, som den tidigare delpensio-

nen utgjorde av 18.720 mark. 



11) - • l kommunal barnmorska tillkommande grundlön, ålderstillägg och 

·je el le .,. l rnst 11 pension på grund av stegring eller nedgång i det officiella lev-

att . l - ot nadskostnadsindexet skola iakttagas blott så länge allmän juste-

d ev ~de_;: ·axet 9 ring av innehavarnas av landskapets tjänst eller befattning avlö-

P n # s V l~ - cy1lj t ~ ningar jämlikt gällande stadganden verkställes på grundvalen av 

lii:y t ·_ otev :r> det officiella levnadskostnadsindexet. 
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d st Mariehamn den 31 augusti 1948. 
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