
N!l 28/1,948. 

LAGUTSKOTTETS bemkande NQ ~8/1948 me~~~(J_J 
ning av -l2nn s'kap snämndens -framställning ti 11 

i1ands la nå st 5-ng med försl8g ti 11 landskapslag 

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 följan-

de: 
Den föreslagna anordningen finner utskottet vara för landskommunerna 

lämplig och ändamålsenlig och förordar lagförslaget i prinnip. Efter 

vissa omredigeringar i lagtexten föreslår utskottet därfo~ 1 
att landstinget ville antaga 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 snäronden 

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 barnmorskor stadgat .~ 

2 ~-
Se.mm.anslutning av två eller flera r 'andskommuner kunna jämväl anställs. 

i l ~ nämnd gemensam hälsosyster-barnmorska, såframt land skapsnamnden 

efter medioinalstFelsens hörande och i enlighet m.e d föreskr.ifterna i 
landskap.slagarna om konnnunala hälsosystrar och kommunala barnmorskor an

gående dylik sammanslutnings rätt att anställa gemensam hälsosyster och 

gemensam barnmorska godkänner detta. 

3 ~· 
Kommunal hälsosyster-barnmorska hänföres inom ramen för beviljade an-

slag i avlönings- och pensionshänseende av landskapsnämnden till avlöning 
klass av den för innehavare av landskapstjänst fastställda löneskalan. 

Därvid bör beaktas, huruvida befattningshavaren med hänsyn till kompeten
sen skall hänföras till högre eller lägre avlöhingsklass i löneskalan 

enligt de bestämmelser, vilk,ingå i landskaps lagarna om kommunala hälso-
systrar och kommunala barnmorskor. · . 

4 . § ~ ' 
Före skrifterna i landskap.slagarnaiom kommunala hälsosystrar och bern

morskor skola i ti1 lämpli~a aeln.r g!:i,llq beträff~mde i 1 ~ oeb 2 § nämnda 

I I 



q-3 ,.,. 
~:~~ ,_:~ :t· -2 -

befattningshavares anställande, ledning av och tillsyn över deras verk-

samhet, den disciplinära bestraffningsrät ten över dem! .deras arbet supi:;. 

gifter samt föroliktelser och rättighet er i övrigt. Detsamma gäller även 

beträffande kommuns eller kommunalsammanslutnings rätt att erhålla land

skapsUllderstöd och extraordinarie bidrag till avlönings- och andra ut

gifter. 
Denna landskapslag träder omedelbart i kraft och tillämpas från den 

1 januari 1949. 
Mariehamn den 19 november 1948. 

På lagutskottets vägnar: 

.. 
Tor 

Närvarande i utskottet' Tor Brenning, ordfCr ande, Herrn.an Ma:t"tason, 
Gunnar Jansson, Paul Påvals och Jonatan Sjöblom. 

NQ 31/1948. 

STORA UTSKOTTETS betänkande NQ 31/1948 med 

anledning av landskapsnämndens framställning till 

Ålands landsting med rorslag till landskapslag 

om berättigande för landskommuner i landskapet 

Åland att förena kommunala hälsosyster- och barn~ 

morskebefattningarna. 

Land st inget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande N9 

28/1948, har däröver infordrat stora utskottets utlåtande. 

'S~ora utskottet har vid behandlingen av ärendet enhälligt omfattat 

lagutskottets betänkande och får därför vördsamt föreslå 

att l.andstinget ville antaga ifrågavarande 
lagförslag i den lydelse lagutskottet före .... 
slagit. 

Mariehamn den 23 november 1948, 

På stora utskottets vägnar: 

~<Z~ Carl Carlson. 

Närvarande i utskottet: ordfcr ande Carl Carlson samt ledamöterna 

Bengtz, Carl Holmqvist, Gustaf Jansson, Lindblom, Nordman och Persson 
n 

samt suppleanterna A vidsson och tindholm. 
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