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,l n.nds landsting med förslag 

N:o 22/1948. till landskapslag om berättigande för l an ds-

kommuner i land .'3kapet . land att förena kommuna-

la hälsosyster- och barnmorskebefattningarna. 

Landskapslagarna om kommunala hälsosystrar i landskapet l~land 

och om kommunala barnmorskor i landskapet .icland, bägge utfärdade 

• den 14 september 1945, stadga, att i varje landskommun skall finna s 

. minst en hälsosyster och i landskommun, vars inv8.narantal enligt 

mantalslängden icke överstiger femtusen, skall finnas minst en barn 

morska. Två eller flera kommuner kunna dock sammansCLuta sig för 

anställande av gemensam häls os yster, s ~iframt landskapsnämnden efter 

medicinalstyre lsens hörande godkänner en s .~tdan distrikt sindelnirig, 

och mindre till varandra gränsande kommuner, vilkas srunmanlagda 

invåparantal ej överstiger femtusen, samt även större kommuner, där 

delar v kommunerna sf'.t omedelbart ansluta sig till varandra att 

til l sättm1ae a v gemensam barnmorska är lämpligt, äro berättigade 

att med bifall .av landskapsnämnden jämväl i detta fall efter medi-

cinalstyrelsens hörande avlöna gemensam barnmorska. Redan vid be-

handlingen av lagförslagen- till förenämnda landskapslagar i Lands-



tinget uttalades farhågor därom, att de kommunala hälsosystrarna Och 

barnmorskorna icke komme att hava tillräckligt med arbetsuppgifter i 

de små åländska k ommunerna, samt att utgifter~a för kommunerna be-

träffande avlöning och anna t komme att blive för betungande. Med hän. 

syn därtill framfördes .-Onskemålet att kommunerna borde beredas möj -

lighet att sarrn11ansH, kommunala häls os yster- och barnmorskebefa ttnine;ar 

na. Detta. önskem2.l har sedan flerfaldigt uttalats från kommunalt 

håll, och även i tidningen 11~ land 11 har denna frå ga dryftats. Landskaps 

nämnden har tagit d.!3nna fråga under omsorgsfull omprövning, och, . me d 1. -

stöd av.den erfarenhet man redan vunnit sedan landskapslagarna till-

kommo, ansett nödigt uppgöra sådant förslag till landskapslag, att 

landskommun i l an dskal:Bt samt i vissa fall även sammanslutning av 

landskommunerna erhålla möjlighet att förena kommunala hälsosyster-

och barnmorskebefattningarna. Att man i landskapet är "på rätt sp &.r 11 

i denna fråga har land~kapsnämnden kunnat finna därav, att man i ri -

ket uppenbarligen kommer att g å in för ett liknande arrangemang, ty 

kurser p ågå redan för utbildande av s ådana kombinerade hälsosystrar o ~ 

barnm rskor. Såsom redan nämnts har landskapsnämnden uppgjort för
Förslaget är helt kort och torde knappast behöva närmare utredas. 

slag ti;Ll. landskapslag i ämnet.rLandskapsnämnden hade önskat före-

slå, att kmmbinerad hälsosyster-barnmorska skulle hänföras till sexton 

de resp. fjortonde avlöning sklassen i den för innehavare av land-

skapstjänst f.a stställda löneskalan. Genom a t t till nuvarande grund-

lönen för hälsosys t er av högre lönekategorin 132.600 mark lägga 1/3-

del av nuvarande grundlönen för barnmorska av högre lönekategori 

43.200 mark, skulle man komma till 175.800 mark, vilket närmast 

motsvarar grundlönen i sextonde löneklassen 180.600 mark. För häl-

sosyster-barnmorslm av lägre lönekategori skulle man åter komma till 

fjortonde löneklassen s å lunda, att till nuvarande grundlönen för 

· barnmorska av lägre kategori 126.600 mark lägga 1/3-del av nuvarande 

grundlönen för hälsosyster av lägre kategori 36.400 mark. Summan 

163.000 mark skulle då motsvara närmast grundlönen i fjortonde lö-

!l,f3klassen 165.000 mark. 

För att få avl öningsfrågan närmare utredd vände sig landskaps-

nämnden uti skrivelse till medicinalstyrelsen med anhållan om ut-

låtande ang~ ende lämpligheten av de kombinerade befattningshavarnas 

placering i löneklass . Landskapsnämnden kände nämligen till, att 

man även ~ riket umgå s med planer, att L lagstiftningsväg tillför-

säkra landskommun rätt att förena hälsosyster- och barnmorskebefatt-

ningarna . Svar har tyvärr ännu ej ing ~_tt från medicinal styrelsen. 

Enär frågan ansågs brådskande, då åtminstone i en kommun i landska-



1. 2 ~, 
·f'. ·•U ~ 

pet hälsosystern som bäst genomg~r en kurs för barnmorskor, och 
om berättigande för landskommun i landskapet iland att 

~ ~ . ~ .J!,f, 
förena '\:ommu-

kommunens barnmorska i.allra närmaste framtid kommer att avgå, varfö:t 
nala hälsosyster- och barnmorskebefattningarna. 

sagda kommun då vore 1· tillf··11 tt f .. a e a orena befattningarna, samt då 
1 §. 

i riket denna höst avslutas en kurs för hälsosystrar-barnmorskor, Och 
Landskommun i landskapet Åland, d. t , som år ill berättigats av i -

de kommuner i landskapet, vilka hava varken hälsosyster eller barn-
lands landskapsnämnd, kan besätta kommuna l a hälsosyster- och barn-

morska, kunde anställa en sådan kombinerad hälsosyster-barnmorska , 
morskebefattningarna med en person, som äger kompetens för var~era 

beslöt landskapsnämnden ingå med framställning t-ill Landstinget i 
befattningen enligt v~d därom är i landskapslagarna om kommunala 

ämnet. Därvid har landskapsnämnden tänkt sig beträffande avlöningen, 
hälsosystrar och barnmorskor stadgat. 

2 §. 
att i- landskap slagen skuJ.le stadgas, att förenämnda kombinerade be -

fattningshavares plB.cerande i löneklass inom ramen för beviljade 
Sammanslutning av två eller flera landskornnuner kunna jämväl an-

anslag skulle ankomma å landskapsnä~nden, som därvid naturligtvis 
ställa i 1 § nämnd gemensam hälsosyster-barnmorska, s åframt land-

skulle följa den placering, som bl~r i riket fastställd. 
skapsnämnden efter rredicinalsty7elsens hörande och i enlighet med 

Ffänvisande till före stående f å r landskapsnämnden vördsammast 
föreskrifterna i landskapslagarna om kommunala hälsosvstrar och 

förelägga Landstinget till antagande nedanst ående 
kornmunala barnmorskor ang·:.ende dylik sammanslutnings rätt att an-

ställa gemensam hälsosyster och gemensam barnmorska godkänner detta. 
L a n d s k a p s 1 a g 

om berättigande för landskommun i l~ndskapet Åland att förena kommu-
3 §. 

Kombinerad kommunal hälsosyste....J....arnmorska h" r·· ~-v an ores i avlönings-
nala hälsosyster- och b·arnmorskebefattningarna . 

och pensionshänseende av landskapsnämnden till avlöningsklass av den 
På framställning av Alands landskapsnämnd har lands landsting 

antagit nedanst ående 
för ii;mehavare ~v landskapstjänst fastställda löneskalan inom ramen 

för beviljade anslag och bör därvid beaktas, huruvida befattningsha-
L a n d s ·k a p s 1 a g 



varen med hänsyn till kompetensen skall hänföras t1·11 högre eller 1 äg .. 

re avlöningsklass i löneska.lan enli t d b- .. g e estammelser, vilka ingå i 

landskapslagerna om k rommunala hälsosystrar h oc kommunala barnmorskor, 

4 §. 

Föreskrifterna 1· 1 · ands kaps lagarna orn kormnunala h··1 t . a so sys rar och 

barnmorskor skola i t·l l lämpliga. delar gälla beträffande i 1 § och 2 ~ 

nämnda befattningshavares anställ d an e, ledning av och tillsyn över de-

ras verksamhet , den disciplinära bestraffninoo-srätten o··ver dem, deras 

arbetsuppgifter sa t f.. _, m . orpliktelser och rättigheter i övrigt. Det-

samma gäller även beträffande konnnuns eller kormnunalsammanslutnings 

rät.t att erhålla landskapsunderstöd ocb. extraordinarie bidrag till av· 

lönings- och andra utgifter. 

Denna landskapslag träder i kraft 0 från och med den 1 januari 1949. 

Mariehamn den 16 november 1948. 

På landskapsnämndens vägnar~ 

Lantråd ~~~~ 
Landskaps sekreterare P /;...____ k....,. 

Ch. Stormbom. 

I 

N\l 28/1,948. 

LAGUTSKOTTETS beIDkande N'. 28/1948 me~~J/)/f..J 
ning av .. lflnc1 s'kap snfunndens -framställning ti 11 
i1ands lano sting med förs18.g till landskaps lag 

om berättigande för landskommuner i landskapet 
Åland att förena kommunala hälsosyste~~ och barn-

morskebefattningarna. 
Med anledning av förenämnda framställning, varöver landstinget inbe

gärt lagutskottets utlåtande, · får utskottet vördsammast framhålla följa.n-

de: 
Den föreslagna anordningen finner utskottet vara för landskommunerna 

lämplig och ändamålsenlig och förordar lagförslaget i princip. Efter 

vissa .omredigeringar i lagtexten föreslår utskottet därfo~, 
att landstinget ville e,ntaga nedanstående 

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

om berättigande för landskommun i landskapet Åland att förena kommunala 

hälsosyster- ~ch barnmorskebefattningarna. · 
I enl,ghet med landstingets beslut stadgas: 

1 ~, ' 

Landskommun i landskapet .Åland kan' med tillstånd av landskap snämnden 

besätta kommunala hälsosyster- och barnmorskebefattningarna med person, 

som äger kompetens för vara era .befattningen enlig;t- vaa därom ä11 i land

ska:,pslagarna om kommunala hälsosystrar och barhmorskor stadgat .~ 
2 ~· 

Sammanslutning av två eller flera landskommuner kunna jämväl anställa 

i 1 § nämnd gemensam hälsosyster-barnmorska, såframt land skapsnämnden 

efter medioinalsty.t>elsens hörande och i enlighet med föreskr.ifterna i 
landskapslagarna om kommunala hälsosystrar och kommunala barnmorskor an

gående aylik sammänslutnings rätt att anställa gemensam hälsosyster och 

gemensam barnmorska godkänner detta. 
3 ~· 

Kommunal hälsosyster-barnmorska hänföres inom ramen för beviljade an-

slag 1 avlönings- och pensionshänseende av landskapsnämnden till avlöning 

klass av den för innehavare av landskapstjänst fastställda löneskalan. 
Därvid bör beaktas, huruvida befattningshav~ren med hänsyn till kompeten

sen skall hänföras till högre eller lägre avlöningsklass i löneskalan 

enligt de bestämmelser, vilk~ingå i landskaps lagarna om kommunala hälso-

systrar och kommunala barnmorskor. 
4 ' ~~ < 

Före skrifterna i · landskspslag.arna\om kommunala hälsos-y:strar och barn

morskor skola i ti 1 lämpli~B a e1A.r g!:i,l lq b eträff1=1.nde i 1 ~ oen 2 § nii.mnda 


