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Till landstinget talman. 

Ålands yrkesskollärarförening r.f. har för mer än 

tre månader sedan till landskapsstyrelsen insänt en skriftlig framställ

ning om rätt till samma gropjusteringar, som enligt statens tjänstekollek

tivavtal erläggs i vissa fall åt de statligt anställda yrkesskollärarna 

från och med den 1.10.1979. Hotell- och restaurangskolans lärare torde 

också ha påmint landskapsstyrelsen om att enahanda rätt bör beviljas 

denna grupp anställda inom landskapsförvaltningen. Landskapsstyrelsen har 

emellertid varken slutbehandlat ärendet eller lämnat annat motiverat be-

sked i saken. 

Med stöd av 48 § 2 mom. landstingsordningen ber jag 

att till lantrådet få ställa följande fråga: 

Vad ämnar landskapsstyrelsen göra för att omedel-

bart tillförsäkra åländska fackskollärare enahanda 

rätt till viss löneklass och till andra avlönings-

förmåner, som från fastställd tidpunkt tillkommer 

motsvarande tjänsteinnehavare vid yrkesläroanstal-

ter i riket. 

Mariehamn, 

Jan-Erik Lindf ors 



Herr Talman! 

LäraTI1a vi<l Ålands yrkcsskola samt hotell- och restaurangskolan har 

i hm<lskapcts första tjänstekollektivavtal, som undertecknades den 10 

september detta år, tillförsäkrats samma förmåner som tillkommer läraTI1a 

vid motsvarande statliga läroinrättningar, förutom i fråga om de löne

klassjusteringar som enligt statligt tjänstekollektivavtal har genom

förts från den 1 oktober innevarande år. 

Orsaken till att någon överenskommelse om motsvarande löneklassjus

teringar för berörda lärare inte nåddes i tjänstekollektivavtalsförhand

lingarna torde ligga i att dessa lärare inte är organiserade, d.v.s. de 

är inte medlemmar i de av landskapsstyrelsen godkända förhandlings- och 

avtalsorganisationerna. Dessa har följaktligen inte ansett sig ha orsak 

att dela med sig till utomstående, då "lönepotten" för gropjusteringar 

fördelades. 

OrganisationeTI1a har senare, med undantag av .Akavas samarbetsgrupp 

på Åland som inte har tagit ställning, avstyrkt de ansökningar från Ålands 

yrkesskollärarförening r.f. samt hotell- och restaurangskolan som vice

talman Jan-Erik Lindfo15 åsyftar. 

Yrkesskollärarföreningens anhållan anhängiggjordes den 8 september 

1979. Efter att förhandlingsorganisationeTI1as yttrande hade inhämtats före

drogs ärendet första gången den 27 september. På grund av ärendets kompli

cerade art bordlades ärendet. Detsamma skedde den 2 respektive den 10 oktober. 

Direktionens för Ålands hotell- och restaurangskolas anhållan anhängig

gjordes den 15 oktober 1979. 

Landskapsstyrelsen avgjorde, efter överläggningar med förhandlingsorganisa

tioneTI1a, slutligt bägge ärendena den 15 november och biföll då till de begärda 

löneklassjusteringaTI1a. Landskapsstyrelsen har därmed för sin del strävat till 

att ge dessa lärare enahanda rätt till viss löneklass och andra avlöningsför

måner, som från ifrågavarande tidpunkt tillkommer tjänsteinnehavare vid mot

svarande yrkesläroanstalter i riket. 

Huvudprincipen bör givetvis vara att löneförmåneTI1a i samtliga tjänster 

skall avgöras vid avtalsförhandlingar mellan landskapsstyrelsen såsom arbets

givare och av landskapsstyrelsen godkända fackorganisationer såsom företrä

dare för tjänstemännen. Under behandlingen av tjänstekollektivlagstiftningen 

i landskapet var dock den ledande principen och klart uttalade grunden för 

tjänstekollektivavtalsförhandlingaTI1a att ingen tjänsteman skulle få sämre 

anställningsvillkor än motsvarande tjänsteinnehavare i riket. Denna anda och 



mening i tjänstekollektivlagstiftningen har för landsknpsstyrelsen varit 

avgörande då löneförmåner utöver de i tjänstekollektivavtalet överens

konmma godkändes för de i vicetalman Lindfors~enkla fråga nämnda tjänste
männen. 

Med beaktande av tidigare i tjänstekollektivavtalet avtalade förmåner 
har detta beslut ansetts kräva godkännande av landstingets finansutskott. 

Ärendet har därför underställts finansutskottet. 

Mariehamn den 23. 11. 1979. 
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Lantråd 


