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~ 1 a n d s 1 a n d s k a p s n ä m n d s 

framställning till . lands landsting med förslag 

N;o 6/1948 . till landskapslag angående ändrin6av landskapsla-

gen om kommunala barnmorskor i l andskapet 1 ~ 1and , 

utfärdad den 14 september 1945 . 

Hänvisande till motiveringen för landskapsnllinndens framställning 

till Landstinget N:o 5/1948 med förslag till landskapslag angående 

ändring av l8.nds 1rnrisl " 13en om kOI!lmunala hälsosystrar, f 1r landskaps-

nämnden vördsammast förelägga Landstinget till antagande nedanst 8.end 

~ands kaps 1 a·g 

angående ändring av landskapsl agen om kommunala b a 11rnnorskor i land-

skapet - ~ land , utfärdad de n 14 september 1945. 

I enlighet rred , i. lands li,:indsting :::i beslut skela 10 och 15 § § i 

landskapslagen den 14 september 1945 om kommunala barnmorskor i 

;Landskapet , land erh~tlla följande ändrade lydel.se . 

10 §. 

Enligt denna l cnn s ~apsl ri g i landskommuns tjänst a nställd b arn-

mo:r·ska av högre lönel~e. tegori ska 11 av kommunen i grundlön erhålla 

minst det belopp , som utfaller enligt nionde avlöningsklassen , och 
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barnmorska nv lägre lönekategori minst det belopp, som utgå r enligt, 

åttonde avlöningsklas:sen av den för inneha vare av landskapstjänst el 

ler -befattnine; fastställda löneskalan. Des,sutom skall kommunal 

barnmorska [ttnjuta dyrt ids- och dyrortstill l:f; g, där sådant tillskott 

utgives ,å t innehnv a re av motsvarande befattningar i landskapets 

tjänst. Ut c;ver grundlönen skall barnmors"k:an erhå lla en ordent lie; 

bostad, omfat t ande minst ett rum, kök och förstuga jämte värme och 

lyse, del i fo{äll8 re och nödiga uthus samt badstuga e l Je r rätt att 

begagna s ådan eller badrum eller ock, i den må n dessa naturaförm.å -

ner icke st å henne till buds, mot dessa naturaförmåner svarande pe n· 

ningvederlag enligt prisläget på orten. Där sådant med skälig 

kostnad är ~ö jligt, s kall barnmorska tillhapdahå llas fri telefon. 

Barnmor'skas svlöning och naturaförm~mer i Mariehamn må ordnas e n· _ 

ligt stadens eget bestämmande, dock så , att grundl önen jämte värde t 

av na turaf örmE.nerna ej sammanlagt må understle;a barnmorskas avlöning 

förmåner enligt de i föreg ående moment stadgade grunder. 

I lan:lskapets fattigaste o ch glest befolkade kommuner tillkommer 

kommunal barnmorska , där l::i.ndskapsnämnden anser sådant erforderligt, 

enligt lam skapsnämnd ens prövning ett ort st il lägg av h<i'; st tjugo pro·l 

cent ev den i 1 mom o stadgade minsta grundlönen i vederbörande löne -

lönekategori. 

Kommunal barnmorsk a i 11::mdsk ommun uppbär å rligt å lderstillägg 

enligt samma grunder som innehDvare av landskapets tjänst eller be-

fattning i vederbörande i 1 mom. nämnda avlöning sklB.ss. I a~seen~ 

de å ålderstillägg är barnmorska berättigad att tillgodoräkna sig 

3ämväl den tid hon vnrit anställd s å som utbildad barnmorska, sjuk-

sköterska eller bälsosyster i statens, l c. n ds kapet s, annan kommuns, 

sammanslutnings av k ommuner, bolags eller annan sammanslutnings e 1-

ler statens eller landskapets anstalts tjänst . 

, lderst il lägg för :'omnuna 1 barnmorska i Mar:i.eharnn utg·
0 

r enligt 

stadens bestämmande, dock icke med lägre belopp än vnd i f öregå en-

de mome'nt är sagt . 

Barnmorskas lön och annan henne tillkommande ersättning utbe-

talas månatligen ur k ommunalkassan. Inpan barnmorska, som är ge-

mensam för tva eller flere kommuner, antages j_ tjänst, skall det 

fastställas, hurule des månadslönen bör till henne utgivas . 

Ärende angående barnmorskas bostads- och andra naturaförmåner 

avgöras vid inträffad meningsskiljaktighet av l andskapsnämnden ef- I 

, ter landskapsläkarens hörande. 



15 §. , s-om innebär fara för onigivningen, ocb måste hon av s ådan anledning 

Barnmorska, som underlyder bestämmelserna i denna landskapslag ä avgå, kan landskapsnärmden, efter det medicinalstyrelsens yttrande 

vid uppnådd sextio års &lder skyldig att avgå från sin befattning . införskaffats, på enhållan bevilja henne vårdbidrag för viss tid eller 

·Dock kan landskapsnämnden efter att ha va hört medicinalstyrelsen oc skälig pension oberoende ' av pensions &ren. 

den kommun, som äger anställa barnmorska, berättiga barnmorska att Stadgandena i denn8 paragraf äga motsva:r-ende tillämpning med av-

kvarstå i sin befattning ännu till sextiofem :lrs ålder. seende å b a rnmorska, som i 3 § 2 mom. omförmäles. 

Konnnunal barnmorska, som of örvit ligen t jänBt s å s om barnmorska i För kommunal bA.rn__mor' skA., som vid denna lands kap s lags ikraftträ<ftan-

trettio åY' och uppn ::tt sextio 8.rs å lder, v a re vid sin a vg ång från b 

fattningen berättigad att av landskapsmedel erhålla en å rlig livs -
I 
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de åtnjuter ordinarie pension av landskapsmedel, höjes sagda pension 

från och med den 1 janu~'ri 1947 sålunda, att 
r 

tiaspension med det belopp, vilket innehavare av landskapets tjäns t 1) den tidigare med 17.640 mark utgående fulla pensionen kommer 

H 
eller befattning i vederbörande uti 10 § nämnda avlöningsklass upp - att vara lika stor som innehavares av landskapets tjänst eller be-

bär s 3. som full pension. Så som till p~nsion berättigi:inde å r är barn· fattning fulla pension i å ttonde a vlöningsklas8en och de lpensionen en 

morska berättigad att räkna sig till godo även den tid, vilken järn- lika stor del av sistnämnda pension,som den tidigere delpensionen ut-

likt 10 § 4 mom. bör - beaktas vid fastställ andet av å lderstillägg. gjorde av 17.640 mark, samt 

Blir barnmorskH tidigare än OJ an sagts varaktigt oförmögen att hand· 2) den tidieare med 18.720 mark utgå ende fulla pensionen kommer att 

hava sin befattnin8 eller innehar _hon vid a vg l ng på grund av uppnådd vara iika stor som innehavares a v l andska~ ts tj~nst eller befattning 

å lder ännu ic k e trettio pensionsår, berättiga tio pensions~r till pension i nionde avlöningsklassen och delpensionen en lika stor del 

tio trettiondedela r av fullt pensionsbelopp och v a r je flE>.föl j a nde av sistnämnda pension ,som den tidigare delpensionen utgjorde av 

fullt pensions~>.!' till ytterligare en trettiondedel därHV, intill 18.720 mark • 

dess fullt pensionsbelopp uppnå s. 
.. 
h drager sig barnmorska sjukdom, 



' 
Denna l and s kap slag träder i k r aft den 1 oktober 

Dock skola stacl g andena i 10 § t illämpa s fr an och med den 1 
t 

januari 1947 . 

Mariehamn den . 21 januari 1948 . 

På l En dskapsnämndens vägnar~ 

Lantrå d 

Viktor Strandfält . 
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Landskapssekr~terare 

Ch . St orm bom. 

NQ 4/1948 • 

- •. ~, 
LAGUTSKOTTETS bet änkande NQ 4/1948 med ~or --· 

slag till landskapslag angående ändring av l a:c.d ... 

skapslagen om ~ommunala barnmorskor i,land s i\:~ De t 

i1a.nd, utfii.rdad den 14 september 1945. 

Fbren i mnda framställning, varöver l andstinget inbeg ärt lagutsk ottets 

utlåtande, har utskottet behandlat och får på skäl,. som l andskapsnämnjen 

i sin motivering anfört, tillstyrka ändringsförslaget. 

Neda nnämnda ändring ar av redakti one 11 nn tur borde dock enligt ut skot ~· 

t e ts mening,företagas i texten: 
§ 10 mom. 4. Sista raden i momentot bör lyda: eller anna n sammanslut-

ning s elle r av stnten eller l o. ndskElp e t understödd anstalts tjänst, 

§ 15 mom. 2. För andra meningen i moment o t för e slås följ a nde lydelse :. 

S åsom till pension berättigande år h ar barnmorska rätt a tt r ä kna sig o.s ~v .. 
11 

- -
Utskottet får där> för för lnndstingot vördsarnrl1El.st föreslå, 

Att l Rnostinget, sedan fören ämndn ändringa r 

i text~n hlivit gjorr1r1, ville godkänna lagför ...... 

slrtget • 

Mariehamn den 20 februari 1948·. 

Få l agutskottots v ägno.r: 

Närvarande i utskott e t: Tor Brenning, ordföra nde, Gunnar J rtnsson, Jona t &n 

Sjöblom, Pe ul Påvc:~ ls och Arthur Larson (suppl.) 


