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LAG UTSKOTTETS be tänkande NQ 20/1948 med an

ledning av landskapsnämndens framställning till 
Ålands landsting angående ändring av landskapsla~ 

gen om kommunala barnmorskor i.landskapet Åland, 

utfärdad den 14 september 1948, 

Med anledning av förenämnda framställning, varöver landsting~t inbe-

gärt lagutskottets utlåtande, får utskottet vördsammast framhålla Yciljan-

de: 
Beträffande~ 10 innebär ändringsförslaget, såsom landskapsnämnden 

även i sin motivering framhåller, endast att stadgandet om dyrtidstillägg 
bortfaller, § 15 har infcr ts oförändrad från land skapslagen den 16 juni 

1948, under det att ~ 16 innehåller den egentliga ändringen, d.v.s. be

stärninelser om lönernås och pensionernas bindande vid levnadskostnads

index, på sätt i motsvarande rikslag är stadgat. Observerar man närmare 
det sammanhang, i vilket stadgandet om dyrtidatillägg 1 ~ 10 förekommer, 

frågar man !!ig om det överhuyuatia~et ~är· - nön:u:änai!?; t __ at.t änar a a enna para

gre f. Meningen ifrFiga lyder: "Dessutom skall kommunBl barnmorska åtnjuta 

dyrtids- och dyrortstillägg, där sådant tillskott utgives åt motsvarande 

bef~ttningshavare i landskapets tjänst~" För sin del anser utskottet, 

att lagrummet ut-an några betänkligheter kan bibehållas oförändrat, och 

då § 15 endast ur kodifieringssynpunkt infär'ts i ändringsfnrslaget , kan 

l nndskapslagen av.-den 16 juni 1948, som icke berör § 16, lämnas helt och 

hållet oförändrad. 

Utskottet, som företagit härav betingade ändringar och _uteslutningar 
i ingressen och slutstad,gandena i lagen, får därför för landstinget vörd

s ammast föreslå, 
att landstinget ville antaga nedanstående 

"Landskap s lag 
angående ändring av landskapslagen om.kommunala barnmorskor i landskapet 

Åland, utfärdad den 14 september 1945. 

På framstållning av Ålands landskapsnämnd har Ålands landsting antagit 
nedanstående 

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

angående ändring av landskapslagen om,kommunala barnmorskor i landskapet 
Åland, utfärdad den 14 september 1945., 

§ 16. 

Höjes eller sankes innehavarnas av landskapets tjänst eller befattning 

avlöning i still av gällande stadganden på grund av stegring eller nedgång 

i det officiella levnadskostnadsindexet, skall pension, som i stöd av 

denna lag bevilj_as eller bevilja-ts, i enlighot med därom utfärdade närmar13 
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föreskrifter i IllOtsvarande mån höjas eller sänkas n!'ld iakttagande av 

sagda stadganden. 

Denna landskapslag träder omedelbart i kI'a~ och tillämpas fri'm den 
l april 1948. Genom densamma upphäves ~ 16 i landskapslagen den 14 sep

tember 1945 om kommunala barnmorskor i landskapet Åland ,. 
Med av seende å enligt ~ 15 förhöj d pension skall tillämpas vad_ i 16 . i 

är stadgat, 
Jämlikt denna landskapslag på grund av stegring eller ne dgång i det 

officiella levnadskostnadsindexet förhlljil el.ler nedsatt årli<S grundlön 
och pension. utjämnas till närmast följande tal, vars tolftedel är delbar 

m&d tjugofem, samt ålderstillägget på motsvarande sätt till ett tal, var" 

tolftedel ä:r delbar med fem-
Landskapslagens stadganden angående höjning eller sänkning ag kommunal 

barnmorska tillkommande grund lön, ål'! erstillägg och pension på grund av 
stegring eller nedgi'mg i det officiella levnadskostnads indexet skola ial<t 

tagas blott så länge allmän justering av innehavarnas av l andskapets 
tjänst eller befattning avlöningar jämlikt gällande stadgSLJ.den verkst ä~ 
les på grundvalen av det officiella levnadskostnadsindexet. 

Mariehamn den 16 november 1948. 
På lagutskottets vägnar s 

Närvarande i utskottet: Tor Brenning, ordf~, Herman Mattsson, Gunnar 
Jansson, Paul Fåvals och Jonatan ·sjöb+om. 

• STORA UTSKOTTETS be tänkande NQ 22/1948 med an led

n1ng av landskapsnämndens framställning till ~l d 
l d t . .r; an s 
an s ing med förslag ti 11 1 d k .. . an s aps lag angående 

andring av landska sl p agen om kommunala barnmorskor 
NQ 22/1948. 

i landskapet .Äland tf .. d 
Landstinget som i ä d t a ' u ar ad den 14 september 1945. 

' ren e fatt mottaga 1 t 
NQ 20/1948' har däröver i f agu skottets betänkande 

, Stora utskottet har v~d orbdrat s~ora utskottets utlåtande. 
ehandlingen av äre d t .. 

lagutskottets betänka d o .. n e enhalligt omfattat 
n e och far darför vördsamt föreslå 

att landstinget ville antag-kfro la f.. 
1 

tlf.J. agavarande 
g ors ag i den lydelse lagutskottet före-

slagit . 

Mariehamn den 19 november-1948 . 
På storR utsknttet~ .,, v<i.gni:i.r ~ 

~ Carl Oarlson. 

J ohans son. 

Närvarande · t k 1 u s ottet: ordföranden Carl Ad Carlson samt ledamöterna Eli·s 

n ersson, Bengtz, Carl Holmqvist Gustaf J Nord h ' ansson Larson L. dbl 
man. oc Persson samt suppleanten , ' in om, Arvidsson. 


