
Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 ~ 

m 36Ll956. s e s framställning till Ålands landsting med för 

slag till ändring av landskapslagen om kommunala 

barnmorskor i landskapet Åland. 

På gri.,md av i riket inträffade lönejusteringar har landskaps-

lagen om kommunala barnmorskor i lan dskapet Åland undergått ett 

flertal ändringar under de senaste årert,av vilka den senaste nu 

gällande ändringen är intagen i Ålands författningssamling .under 

38/56 och antagen av Landstinget den 8 maj detta år.. Till grund 

för behandlingen i Landstinget låg landskapsstyrelsens framställ-

ning m 9/1956, vilken, liksom de närmast föregående framställ-

ningarna, i 10 § omfattade blott det ändrade första momentet. 

Iagutskottet ansåg dock, att "med hänsyn till att lagändringar , 
icke väntas bliva aktuella så ofta som hittills", lämpligt att 

denna gång intaga hela § .10 i lagförslaget och införde därvid mo-

ment 4 i dess ursprungliga lydelse av den 14 september 1945 ehuru 

ifrågavarande moment senare undergått ändring i landskapslagarna 

av den 16.6.1948 (19/48) och den 4~10.1950 (31/50), av vilka den 

sistnämnda fortfarande var gällande. Härigenom har beloppen för 

ålderstillägg upptagits i landskapslagen enligt vad som gällde år 

1945 i stället för att momentet borde ha innehållit den hänvisning 



......- . 

till 1 momentetes stadgande om löneklasserna såsom fallet var Enligt denna landskapslag i landskomm.ims tjänst anställd barn-

31/50. morska skall av kommunen i grundlön och eventuellt dyrortstill-

Då det knappast kan ha varit Landstingets mening att ändra lägg erhålla minst det belopp, som är fastställt i riket såsom 

derstilläggen för de kommunala barnmorskorna på detta sätt ut < minimilön för motsvarande befattningshavare. Utöver grundlönen 

ändringen måste anses bero på ett förbiseende, föreslår lands skall barnmorska erhålla ordentlig bostad, omfattande minst ett 

styrelsen att ifrågavarande moment änd.ras enligt lydelsen i 1 rum, kök och förstuga jämte värme eller klabbad brännved samt lyse, 

skapslagen den 4.10.1950. del i källare och nödiga uthus ävensom badstuga eller rätt att be-

I riket gäller FFS 223/44 med ändringarna 182/48 (mom. 4) c gagna sådan eller badrum eller mot dessa naturaförmåner svarande 

586/55 (mom. 1). penningvederlag enligt prisläget på orten. Därjämte skall till 

På grund av det anförda får landskapsstyrelsen vördsamt f ö barnmorskans förfogande, då sådant är möjligt med skälig kostnad, 

lägga Landstinget till antagande nedanstående ställas fri telefon. 

L a n d s k a p s 1 a g Barnmorskans avlöning och naturaförmåner i Marieharnn må ordnas 

om ändring av landskapslagen om kommunala barnmorskor i lands enligt stadens eget bestämmande, dock så, att grundlönen jämte vär-

Åland, utfärdad den 14 september 1945. det av naturaförmånerna ej sammanlagt må understiga barnmorskans 

avlöningsförmåner enligt de i föregående moment stadgade grunder. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 10 § i land· I landskapets fattigaste och glest befolkade kommuner tillkom-

skapslagen om kommunala barnmorskor i landskapet Ålan:d, utfär mer kommunal barnmorska, där landskapsstyrelsen anser sådant erfor-

. den 14 september 1945 (21/45), sådant lagrummet lyder i lands derligt, enligt prövning ett ortstillägg av högst tjugo procent av·-

lagen den 8 augusti 1956 (38/56), såsom följer: den i 1 mom. stadgade minsta grundlönen i vederbörande lönekateg_Ori 

10 §. Kommunal barnmorska i landskommun uppbär årligt ålderstillägg 



- - 1 

304 

rä landskapsstyrelsens vägnar: 
enligt samma grunder som innehavare av landskapets tjänst elle~ 

Lantråd 
befattning i vederbörande i 1 mom. nämnda avlöningsklass. I aii 

ende å ålderstillägg är barnmrarska berättigad att ti]godoräkna 
4fl-~ -

:Landskapssekreterare ~ 
sig jämväl den tid hon varit anställd såsom utbildad barnmorska 

sjuksköterska eller hälsosyster i s t a t ens, landskapets, annan k 

muns, sammanslutnings av kommuner, bolags eller annan sammanslu Il 
nings eller anstalts tjänst. 

Ålderstillägg för kommunal barnmorska i Mariehamn utgår enli 

stam.ens bestämmande, dock icke med lägre belopp än vad i föregå· 

ende moment är sagt. 

Barnmorskas lön och annan henne tillkommande ersättning utbet 

las månatligen ur kommunalkassan. Innan barnmorska, som är geme 

sam för två eller flere kommuner, antages i tjänst, skall det fa 

ställas huruledes månadslöfuen bör till henne utgivas. 

Ärende angående barnmorskas bostads- och andra naturaförmåner 

avgöras vid inträffad meningsskiljaktighet av landskapsstyrelsen 

efter landskapsläkarens hörande. 

Denna landskapslag tillämpas från och med den 1 januari 1956· 

Mariehamn, den 1 7. november 1956. I 
1.1 


