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Allmän motivering 

1986-87 Lt-Ls frarnst. nr 13 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

1) landskapslag angående ändring av landskaps

lagen om tjänstekollektivavtal, 

2) landskapslag angående ändring av landskaps

lagen om komrnunala avtalsdelegationen samt 

3) landskapslag angående ändring av 1 § land

skapslagen om kommunalt tjänste- och arbets

kollektivavtals inverkan på landskapsunder

stöd. 

I framställningen föreslås vissa ändringar i landskapslagen om tjänstekollektivavtal 

så att lagen i högre grad skulle stämma överens med lagen om kollektivavtal som 

tillämpas i privaträttsliga anställningsförhållanden. Ändringarna utgör i flera fall ett 

lagfästande av redan gällande arbetsmarknadspraxis. 

Antalet ärenden varom kan överenskommas i tjänstekollektivavtal föreslås utökat i 

enlighet med förslaget till tjänstemannalag för landskapet Åland (l 986-87 L t-Ls framst. 

nr 12). Även kretsen av tjänstemän som omfattas av tjänstekollektivavtal bör justeras i 

enlighet med tjänstemannalagen så att tjänstekollektivavtal kan ingås också om 

tjänsteförhållande som inte är huvudsyssla. Personer i vilkas uppgifter ingår att verka 

som företrädare för arbetsgivaren skulle inte omfattas av tjänstekollektivavtal. I 

framställningen föreslås även att i huvudavtal kunde överenskommas om förfarandet vid 

handläggningen av tjänstemannafrågor. 

Landskapsstyrelsen och kommunala avtalsdelegationen skulle under vissa förutsätt-

( ningar ges rätt att avvika från bestämmelserna i tjänstekollektivavtal om det är 

nödvändigt för att anställa eller kvarhålla personal eller om annat vägande skäl det 

kräver •. Avvikelse skulle inte få ske till nackdel för tjänsteman. 

Bestämmelserna om dömande till plikt skulle justeras så att arbetsdomstolen skulle 

kunna döma till plikt förutom vid uppsåtliga överträdelser av bestämmelser i tjänstekol

lektivavtal, även då arbetsgivaren eller arbetstagaren på goda grunder borde ha vetat 

att han bryter mot bestämmelserna i avtal. Dessutom föreslås att det skulle vara 

möjligt att av särskilda skäl avstå från att döma till plikt. Bestämmelserna om pliktens 

belopp skulle justeras så att förändringarna i penningvärdet skulle beaktas. 

Förutom ovannämnda ändringar föreslås vissa ändringar av språklig och lagteknisk 

natur. _De föreslagna ändringarna i landskapslagen om tjänstekollektivavtal föranleder. 



- 2 -

även justeringar av landskapslagen om kommunala avtalsdelegationen och landskapsla

gen om kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtals inverkan på landskapsunderstöd. 

Tjänstekollektivavtalssystemet fungerar enligt landskapsstyrelsens uppfattning till

fredsställande. Några större förändringar är därför inte av nöden. 

I samband med beredningen av lagförslagen har AKAVA-ALAND r.f., FOA-A r.f., 

TOC-TA r.f. och kommunala avtalsdelegationen beretts tillfälle att yttra sig. 

Detalj motivering 

Landskapslagen angående ändring av landskapslagen 

om tjänstekollektivavtal 

il Enligt gällande lag kan tjänstekollektivavtal ingås endast angående villkoren i 

anställningsförhållande som är huvudsyssla. Eftersom tjänster kan inrättas så att 

arbetsvolymen begränsas på olika sätt finner landskapsstyrelsen det i enlighet med 

rådande arbetsmarknadspraxis ändamålsenligt att även tjänster som inte är huvudsyssla 

skulle omfattas av tjänstekollektivavtal. 

Såväl i kommunallagen för landskapet Aland (5/80) som i den föreslagna tjänste

mannalagen benämns det offentligrättsliga anstäl1ningsförhå11andet tjänsteförhållande. 

Innehavarna av tjänster benämns tjänstemän. Begreppen "tjänsteinnehavare" och "med 

tjänsteförhållande jämförligt anställningsförhållande" har därför blivit otidsenliga. 

Landskapsstyrelsen föreslår att l § justeras så att dessa begrepp utgår. Motsvarande 

korrigeringar föreslås även i övriga paragrafer. I 1 § ingår för närvarande även 

hänvisningar som blivit föråldrade och som bör avlägsnas. 

2 §.Enligt gällande 2 § 2 mom. är det inte tillåtet att i tjänstekollektivavtal avtala 

om grunderna för tjänsteförhållandes upphörande. Det är således för närvarande möjligt 

att ingå tjänstekollektivavtal om uppsägningstiden men inte om uppsägningsgrunderna. 

Det bör dock enligt landskapsstyrelsens mening vara möjligt att ingå avtal om 

uppsägningsgrunderna i de falJ då uppsägning enligt lag är möjlig. Eftersom avtalsfrihe

ten bör betraktas som huvudregel och eftersom hinder enligt förslaget inte längre skulle 

föreligga att avtala om grunderna för uppsägning skulle hinder inte heJler föreligga att i 

tjänstekoUektivavtal överenskomma om grunderna för förflyttning av tjänsteman till 

annan tjänst. 

Enligt gällande 2 § 3 mom. kan tjänstekollektivavtal ingås om tjänstledighet endast 

på grund av studier, sjukdom eller havandeskap. Eftersom aJlmänna bestämmelser om 

tjänstledighet föreslås intagna i tjänstemannalagen finner landskapsstyrelsen det inte 
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längre ändamålsenligt att i landskapslagen om tjänstekoUektivavtal begränsa möjlighe

terna att ingå avtal om tjänstledighet. Enligt 2 § 3 mom. har det inte heller varit 

möjligt att avtala om nyttjande av landskapets eller kommuns egendom. Landskapssty

relsen föreslår att ett undantag till förbudet införs, så att avtal kunde ingås såvitt fråga 

är om nyttjande av arbetsutrymmen och arbetsredskap för personer i uppgifter som 

gäller samarbetet mellan arbetsgivare och tjänstemän. Bestämmelsen överensstämmer 

med arbetsmarknadspraxls och bör anses motiverad bl.a. med tanke på förtroendeman

nasystemet och arbetarskyddet. 

En ny bestämmelse om vissa landskapstjänstemäns skyldighet att verka som 

företrädare för arbetsgivaren föreslås införd i 2 §. Härav följer att i nämnda 

bestämmelse avsedda tjänstemän inte skulle omfattas av tjänstekollektivavtal utan 

löneklassificeringen för dem skulle fastställas särskilt av landskapsstyrelsen. 

Med tanke på principen om avtalsfrihet anser landskapsstyrelsen att kretsen av 

tjänstemän som är skyldiga att representera arbetsgivaren bör begränsas så kraftigt 

som möjligt. Skyldigheten att företräda arbetsgivaren skall inte förväxlas med tjänste

männens skyldighet att utföra nödvändigt skyddsarbete, vilken skyldighet regleras 

särskilt. Med skyddsarbete avses arbete som är nödvändigt till förebyggande av fara för 

liv, hälsa eller egendom. 

De tjänstemän som är skyldiga att företräda arbetsgivaren skulle enligt 16 § 

tjänstemannalagen inte vara hindrade att tillhöra tjänstemannaförening. Däremot skulle 

de inte ha rätt att i föreningen verka i en uppgift som står i strid med tjänsteåliggande

na. På detta sätt blir ingreppet i tjänstemännens förenlngsfrihet så litet som möjligt. 

3 §. Enligt gällande 3 § 4- mom. är det möjligt att överenskomma om förhandlings

proceduren samt om förfarandet för tryggande av arbetsfreden i ett sk. huvudavtal. 

Landskapsstyrelsen föreslår att till momentet fogas en bestämmelse om att i huvudav

tal även kunde överenskommas om det förfarande som skall iakttas vid skötseln av 

tjänstemannafrågor. I huvudavtalet kunde sålunda intas bestämmelser bl.a. om skötseln 

av informations-, utbildnings- och rationaliserlngsfrågor i anslutning till tjänsteförhål-

1.inde. Motsvarande allmänna överenskommelser har träffats iiven lnorn den privata 

sektorn. 

5 §. Landskapsstyrelsen och kommunala avtalsdelegationen skulle med stöd av 2 

mom. i vissa fall ha rätt att bestämma annat om villkoren i tjänstemans anställningsför

hå11ande än vad som föreskrivs i tjänstekollektivavtal. Avvikelser som kan komma i 

fråga är t.ex. beviljande av personella lönetillägg och andra förmåner. I landskapslagen 

om avlöning i landskapsförvaltningen underlydande tjänster eller befattningar uti 
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landskapet Åland (17 /43) ingår en bestämmelse om beviljande av personella lönetiJlägg 

och andra liknande förmåner. Nämnda lag föreslås dock upphävd i samband med 

tjänstemannalagens ikraftträdande. Landskapsstyrelsen finner det ändamålsenligt att en 

motsvarande bestämmelse intas i landskapslagen om tjänstekollektivavtal. 

Avvikelse från tjänstekollektivavtal skulle vara tillåten endast för att anställa eller 

kvarhålla personal i tjänst hos landskapet, kornmun eJJer kommunalförbund eller om 

annat vägande skäl det kräver. Det kan vara av vikt att kvarhå11a tjänsteman i 

anställning dels om det råder personalbrist eller om personalomsättningen är alltför stor 

och dels om det är motiverat med tanke på att tjänstemannen besitter särskilda 

fackkunskaper. Andra vägande skäl som skuJJe berättiga till avvikelse från tjänste

kollektivavtal kan vara att särskilt ansvarsfulla eller far liga tjänsteåligganden hör till 

en tjänst. Avvikelser från tjänsteko11ektivavtal bör inte ske i sådan omfattning att 

samarbetet med avtalsparterna försvåras. På grund härav föreslås Jandskapsstyrelsen 

och kommunala avtalsdelegationen vara skyldiga att förhandla med de övriga avtalspar

terna innan beslut om avvikelse fattas. Kommuner och kommunalförbund skuJJe 

dessutom ha rätt att yttra sig i ärenden som berör dem. 

ti_ Enligt 8 § l mom. får stridsåtgärd inte vidtas om syftet är att påverka 

angelägenheter som inte kan vara föremål för tjänstekollektivavtal. Förbudet skulle 

gälla även det fall att huvudavtal ingåtts om ifrågavarande angelägenheter. 

9-12 § §. I paragraferna föreslås språkliga och lagtekniska justeringar. 

13 §. Enligt gällande 13 § 1 mom. kan den som är bunden av tjänstekoJJektivavtal 

och som medvetet bryter mot avtalet av arbetsdomstolen ådömas plikt. Efter tjänste

kollektivavtalssystemets tillkomst har systemet utvecklats och såväl arbetsgivarnas 

som föreningarnas och tjänstemännens kännedom om avtalens innehåll har ökat. Större 

krav kan därför enligt landskapsstyrelsens uppfattning ställas på parterna då det gäller 

att följa avtalen. Landskapsstyrelsen föreslår därför att plikt skulle kunna ådömas inte 

bara då part medvetet bryter mot bestämmelserna i ett avtal utan även då den som 

bryter mot avtalet på goda grunder borde ha vetat att fråga är om avtalsbrott. En 

skärpning av bestämmelsen skulle befrämja efterlevnaden av avtalen. 

En liknande bestämmelse gäller även parterna i arbetskollektivavtal genom att 

lagen om kollektivavtal ändrats (FFS 424/86). I riket har motsvarande lagändringar 

genomförts även i lagen om statens tjänstekollektivavtal och lagen om kommunala 

tjänstekollektivavtal. 

För närvarande får plikt enligt 13 § 3 mom. landskapslagen om tjänstekollektivav-
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tal för landskapet, kommunala avtalsdelegationen, kommun, kommunalförbund eller 

förening uppgå tilJ högst 50.000 mark och för tjänsteinnehavare till högst 200 mark. 

Samma belopp gäller motsvarande organ respektive tjänstemi.in i riket. Eftersom 

pliktens maximibelopp anges med exakta penningbelopp leder detta till att lagens effekt 

blir beroende av penningvärdets utveckling. Såväl lagen om statens tjänstekollektivavtal 

som lagen om kommunala tjänstekollektivavtal har ändrats (FFS 491-492/86) så att 

statsrådet vart tredje år justerar markbeloppen i enlighet med förändringen i penning

värdet. Landskapsstyrelsen föreslår att 13 § 3 mom. landskapslagen om tjänstekolJektiv

avtal ändras så att dessa justeringar automatiskt träder i kraft även i landskapet. 

lU~ Enligt gällande 14 § 1 mom. skall vid ådömandet av plikt hänsyn tas till alla 

föreliggande omständigheter, i synnerhet till skadans storlek och graden av skuld. Lagen 

om kollektivavtal har ändrats (FFS 660/84) så att såsom omständigheter som påverkar 

pliktens belopp även uttryckligen nämns motpartens handlande och föreningens eller 

företagets storlek. Enligt landskapsstyrelsens uppfattning bör dessa omständigheter 

även särskilt beaktas då plikt ådöms för överträdelse av tjänstekollektivavtal. I stället 

för företagets storlek skulle kommunens eller kommunalförbundets storlek beaktas. De 

omständigheter som särskilt nämns i paragrafen skulle dock fortfarande utgöra en 

exempelförteckning. 

För närvarande kan arbetsdomstolen avstå från att döma till plikt om det 

avtalsstridiga förfarandet varit av ringa betydelse e!Ier har ägt rum under förmildrande 

omständigheter. Bestämmelsen har främst avsett befriande av enskild tjänsteman från 

plikt. Enligt landskapsstyrelsens uppfattning kan det även i andra situationer vara 

motiverat att avstå från att döma till plikt, t.ex. vid mindre överträdelser då 

motpartens fördel inte kräver ådömande av plikt. Bestämmelsen föreslås därför bll mer 

flexibelt formulerad, så att arbetsdomstolen kunde avstå från att döma till plikt då 

särskilda skäl därtiJJ föreligger. Motsvarande bestämmelse gäller redan arbetskollektiv

avtalen tiU följd av en ändring av lagen om kollektivavtal (FFS 660/84). 

15-19 § §. I paragraferna föreslås språkllga och lagtekniska justeringar. 

Landskapslagen angående ändring av landskapsla

gen om kommunala avtalsdelegationen 

6 §. Enligt 6 § landskapslagen om kommunala avtalsdelegationen är det inte möjligt 

att söka ändring i kommunala avtalsdelegationens beslut som gäller ingående eller 

tillämpning av tjänste- eller arbetskollektivavtal. Med stöd av den föreslagna bestäm-
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melsen i 5 § landskapslagen om tjänstekollektivavtal skulle avtalsdelegationen få rätt 

att under vissa förutsättningar bestämma annat om villkoren i tjänstemännens anställ

ningsförhållande än vad i tjänstekollektivavtal är överenskommet. Förbudet mot att 

söka ändring bör därför utsträckas att gälla även sådana beslut. 

6b §, I paragrafen föreslås att kommunala avtalsdelegationens möjligheter att 

utöva sina skyldigheter förbättras genom att delegationen skulle ges rätt att av 

kommunernas och landskapets myndigheter erhålla nödiga uppgifter. Avtalsdelegatio

nens medlemmar och personalen vid avtalsdelegationens byrå skulle härvid vara bundna 

av samma tystnadsplikt som de myndigheter som lämnat uppgifterna. 

Landskapslagen angående ändring av l § land

skapslagen om kommunalt tjänste- och arbetskollek

tivavtals inverkan på landskapsunderstöd 

Landskapsstyrelsen föreslår att 1 § landskapslagen om kommunalt tjänste- och 

arbetskollektivavtals inverkan på landskapsunderstöd justeras så att även ett beslut som 

kommunala avtalsdelegationen fattat i enlighet med den föreslagna bestämmelsen i 5 § 

2 mom. landskapslagen om tjänstekollektivavtal skulle jämställas med tjänste- och 

arbetskollektivavtal och berättiga till landskapsunderstöd. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget tilJ antagande 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om tjänstekollektivavtal 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras l §, 2 §, 3 § l och 4 mom., 5 §, 8 § 1, 2 och 4 mom., 9 § 2 mom., 10 § 1 och 

2 mom., 11 §, 12 § 1 mom., 13 §, 14 § 1 mom., 15 § 2 mom., samt 16, 17, 18 och 19 §§ 

landskapslagen den 19 april 1978 om tjänstekollektivavtal (22/78), av dessa lagrum 2 § 3 

mom. 1 punkten sådan den lyder i landskapslagen den 24 november 1981 (76/81), som 

följer: 

1 § 

För fastställande av villkoren i anställningsförhållandet för landskapets och kom

munernas tjänstemän genom tjänstekoJlektivavtal och för tryggande av arbetsfreden 
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förhandlas på sätt i denna lag stadgas. 

Vad i denna lag stadgas om kommun eller om tjänsteman i kommun äger 

motsvarande tillämpning på sammanslutning av kommuner samt på tjänstemän däri. 

2 § 

Angående vi11koren i tjänstemans anställningsförhållande gälJer, utan hinder av vad 

i lag är stadgat, vad därom bestäms genom tjänstekollektivavtal. Tjänsteman åtnjuter 

likväl minst de förmåner beträffande vilka sämre villkor enligt lag inte får avtalas. 

Till villkoren i anställningsförhållande hänförs inte 

1) grunderna för landskapets eller kommunernas ämbetsverks och inrättningars 

organisation eller annan reglering av desamma; 

2) inrättande eller indragning av tjänst, myndighets åligganden eller inre arbetsför

delning, arbetsledningen eller arbetsmetoderna; eller 

3) uppkomsten av tjänsteförhållande elJer dess upphörande, med undantag av 

uppsägningstid och grunderna för uppsägning. 

Avtal får inte ingås om 

1) kompetenskrav för tjänst, befordringsgrunder, tjänstemans skyldigheter, eller 

disciplin; 

2) pensioner, famlljepensioner eller därmed jämförliga andra förmåner, hyran för 

bostad som innehas på grundval av tjänsteförhållande eller nyttjande av landskapet eller 

kommunen tillhörig annan egendom, med undantag av arbetsutrymmen och arbetsred

skap för tjänstemän i uppgifter som gäller samarbete mellan arbetsgivare och tjänste

män; ej heller om 

3) de frågor beträffande vilka för arbetstagarnas del inte kan avtalas genom 

arbetskollektivavtal. 

I enlighet med vad landskapsstyrelsen bestämmer ankommer det på lantrådet, 

avdelningscheferna vid Alands landskapsstyrelses centrala ämbetsverks kansli-, finans

och utbildningsavdelningar, byråcheferna vid kansliavdelningens avtals- och personal

byrå samt byggnads- och brandskyddsbyrå, polismästaren vid Alands polisdistrikt samt 

chefläkaren vid Alands Centralsjukhus att företräda landskapsstyrelsen vid förhand

lingar enligt denna lag och när arbetsstrid uppstår samt att i övrigt verka som 

företrädare för arbetsgivaren. Löneklassificeringen för här avsedda tjänster samt 

arvoden till deras innehavare bestäms särskilt genom beslut av landskapsstyrelsen. 

Beträffande angelägenhet som inte reglerats genom tjänstekollektivavtal samt 

beträffande i 3 mom. avsedda angelägenheter gäller vad därom är särskilt föreskrivet 

eller utöver tjänstekollektivavtalet i enskilt fall överenskommet med tjänsteman som 

åtnjuter avtalslön. 
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Bestämmelse i tjänstekollektivavtal som står i strid med 1, 2, 3, 4 eller 5 mom. är 

ogiltig. 

3 § 

Förhandlings- och avtalsparter är: 

1) på landskapets vägnar landskapsstyrelsen, 

2) på kommunernas vägnar kommunala avtalsdelegationen, 

3) på landskapets tjänstemäns vägnar sådan registrerad förening till vars egentliga 

ändamål hör att bevaka tjänstemännens intressen i tjänsteförhållanden (tjänsteman

naförening) och med vilken landskapsstyrelsen efter att vid behov ha hört berörda 

organisationer prövar ändamålsenligt ingå tjänsteko!lektivavtal, 

4) på kommunala tjänstemäns vägnar sådan registrerad förening till vars egentliga 

ändamål hör att bevaka tjänstemännens intressen i tjänsteförhållanden (tjänstemanna

förening) och med vilken avta1sde1egationen efter att vid behov ha hört berörda 

organisationer prövar ändamålsenligt ingå tjänstekollektivavtal. 

Genom huvudavtaJ. kan överenskommas om förhandlingsproceduren, om förfarande 

för tryggande av arbetsfreden samt om förfarande som skall iakttas vid skötseln av 

tjänstemannafrågor. Genom huvudavtal får avvikelse inte göras från bestämmelser i lag 

eller förordning angående det förfarande som skall iakttas vid skötseln av tjänsteman

nafrågor. I övrigt gäller om huvudavtal vad om tjänsteko1lektiavta1 är stadgat, såvitt 

inte annat följer av vad som stadgas nedan. 

Bundna av tjänstekollektivavtal är: 

l) landskapet, 

5 § 

2) kommuner och kommunalförbund samt kommunala avta1sde1egationen, 

3) de tjänstemannaföreningar som ingått tjänstekollektivavtal eller som efteråt 

med samtycke av tidigare parter i avtalet skriftligen biträtt detsamma, 

4) de registrerade föreningar som direkt eller genom mellanled är eller under 

avtalets giltighetstid varit underföreningar av i 3 punkten avsedda tjänstemannaföre

ningar, och 

5) de tjänstemän som är eller under avtalets giltighetstid varit medlemmar i 

förening som är bunden av avtalet. 

Utan hinder av tjänstekollektivavtal kan landskapsstyrelsen och kommunala avtals

delegationen bestämma annat om villkoren i tjänstemännens anställningsförhållande än 

vad i tjänstekollektivavtal är överenskommet, såvida möjligheterna att anställa eller 
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kvarhålla personal i tjänst hos landskapet, kommun eller kommunalförbund eller annat 

vägande skäl det kräver. Sämre villkor för tjänstemännen än vad som avtalats i 

tjänstekollektivavtal får dock inte bestämmas. 

Landskapsstyrelsen och kommunala avtalsdelegationen skall innan i 2 mom. avsett 

beslut om avvikelse från tjänstekollektivavtal fattas förhandla därom med de övriga 

avtalsparterna i huvudavtal som ingåtts med stöd uv 3 § 4 morn. Kommunala 

avtalsdelegationen skall dessutom höra vederbörande kommuner och komrnunalförbund. 

Landskapet, kommun eller kommunalförbund får inte i andra än i 2 mom. avsedda 

fall inom tjänstekollektivavtals tillämpningsområde bestämma eller avtala om mot 

tjänstekollektivavtalet stridande vi11kor i anställningsförhållandet för tjänsteman som 

står utanför tjänstekollektivavtalet men utför i avtalet avsett arbete. 

Vad i 1 och 4 mom. är stadgat skall iakttas endast såvida landskapet, kommun, 

kommunalförbund, kommunala avtalsdelegationen, förening eller tjänsteman inte är 

bunden av tidigare, på andra vi!lkor ingånget tjänstekollektivavtal eller såframt den 

krets tjänstekollektivavtalet binder inte är begränsad i avtalet. 

8 § 

Annan stridsåtgärd som angår gällande anställningsförhållande än lockout eller 

strejk få.r inte vidtas. Även dessa är förbjudna om syftet med dem är att påverka andra 

angelägenheter än sådana som enligt 2 § kan vara föremål för avtal, eller om så är 

särskilt stadgat i lag. Förbudet gäller även andra ärenden än sådana som kan vara 

föremål för avtal enligt 2 § även när huvudavtal enligt 3 § 4 mom. kan ingås om dem. 

Med 1 o c k o u t avses av landskapet, kommun eller kommunalförbund 

föranstaltad och med s t r e j k av tjänstemannaförening mot landskapet, kommun 

eller kommunalförbund riktad arbetsinställelse som har till ändamål att utgöra påtryck

ning på motparten i arbetstvisten genom att avbryta utförandet av de av arbetsinstäl

lelsen omfattade tjänstemännens samtliga tjänsteåligganden med nedan stadgade be

gränsningar. 

Tjänsteman får delta i strejk endast med stöd av beslut av den tjänstemannaföre

ning som utlyst strejken. I 2 § 4 mom. avsedda tjänstemän får inte vidta stridsåtgärd. 

9 § 

I. 1 mom. avsedd förpliktelse till arbetsfred kan utvidgas i tjänstekollektivavtal. 

Förpliktelsen till arbetsfred gäller även förening vars i 5 § 1 mom. 4 punkten avsedda 

underförening med föreningens samtycke ingått tjänstekollektivavtal. Förefintligheten 
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av huvudavtal eller annat avtal som ingåtts uteslutande för reglering av specialfrågor 

hindrar inte att stridsåtgärder vidtas för åstadkomrnande av nytt avtal angående andra 

frågor, såframt inte annat är avtalat. 

10 § 

Tjänsternanrlilförening är skyldig att övervaka att underlydande föreningar och 

tjänstemän avhåller sig från i 8 § förbjudna stridsåtgärder. 

Av tjänstekollektivavtal bunden förening är skyldig att tlllse att underlydande 

föreningar och tjänstemän som berörs av avtalet inte bryter mot den förpliktelse till 

arbetsfred varom stadgas i 9 § eller mot bestämmelserna i avtalet. 

11 § 

Kommunala avtalsdelegationen skaJI övervaka att kommunerna och kommunalför

bunden iakttar bestämmelserna i denna lag och i tjänstekoJJektivavtal. Angående 

övervakningsskyJdigheten gäJJer på motsvarande sätt vad i 10 § är stadgat om 

tjänstemannaförenings skyldighet att övervaka underlydande föreningar. 

12 § 

Tjänsteman är inte skyldig att utföra åligganden vilka berörs av tillåten lockout 

eller strejk eller av sådan blockad som gäller angelägenheter vilka enligt 2 § kan vara 

föremål för avtaJ. Tjänsteman som inte omfattas av arbetsstrid skall fullgöra sina 

sedvanliga arbetsuppgifter, varjämte han lir skyldig att utföra skyddsarbete. Vad i 8 § 

2 mom. är stadgat hindrar inte tjänsteman som omfattas av arbetsstrid att utföra 

skyddsarbete. 

13 § 

Den som är bunden av tjänstekollektivavtal och som medvetet överträder eller som 

på goda grunder borde ha insett att han överträder bestämmelserna i avtalet, kan av 

arbetsdomstolen dömas att betala plikt. 

Förfar Jandskapet, kommunala avtalsdelegationen, kommun eller kommunalförbund 

i strid med bestämmelserna i 8 eller 9 § eller underlåter att iaktta vad i 11 § är stadgat, 

skall den felande om inte annat är föreskrivet i tjänstekollektivavtal, i stället för 

skadestånd betala plikt. Detsamma gäller om tjänstemannaförening förfar i strid med 

bestämmelserna i 8 e!ler 9 § eller underlåter att iaktta vad i 10 § är stadgat. 

Bestämmelserna i detta moment skall dock inte tillämpas på förening som lämnat i 9 § 
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avsett samtycke. 

Plikt får för landskapet uppgå till högst det belopp som i riket vid ettvart tillfälle 

gäller för staten• På motsvarande sätt får plikt för kommunala avtalsdelegationen, 

kommun, kommunalförbund eller förening uppgå till högst det belopp som gäller för 

motsvarande organ i riket, och för tjänsteman till högst det belopp som i riket gäller för 

tjänsteman. 

14 § 

Då plikt ådöms skall hänsyn tas till alla föreliggande omständigheter såsom skadans 

storlek, graden av skuld, den anledning till överträdelsen som den andra parten möjligen 

givit och föreningens, kommunens eller kommunalförbundets storlek. Om särskilda skäl 

föreligger behöver plikt inte ådömas. 

15 § 

Har avtal på talan mot någon tjänstemannaförening förklarats hävt, kan avtalet 

inom två veckor uppsägas gentemot övriga föreningar. 

16 § 

Tjänstemans deltagande i en av tjänstemannaförening vidtagen stridsåtgärd med 

stöd av föreningens beslut skaJJ inte anses som brott i tjänsten, ej heller som sådan 

handling som kan bestraffas i disciplinär väg. 

17 § 

Tjänsteman får inte utan tvingande skäl hindras att i egenskap av företrädare för 

tjänstemannaförening delta i förhandlingar som avses i denna lag. 

18 § 

Till tjänsteman som omfattas av arbetsstrid erläggs inte avlöning eller andra 

ekonomiska förmåner för den tid arbetet är inställt till följd av stridsåtgärd mot 

landskapet, kommun eller kommunalförbund. Sådana förmåner utgår inte heller till 

tjänsteman som omfattas av lockout som utlysts av landskapet, kommun eller kommu

nalförbund. Tjänsteman har likväl rätt att utnyttja tjänstebostad medan arbetsstrid 

pågår. 
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19 § 

Tjänsteman får inte genom besvär söka ändring i myndighets beslut i ärende som 

avses i 2 § eller bringa det till handläggning genom anspråk på rättelse eller såsom 

förvaltningstvistemål, om han eller tjänstemannaförening har rätt att anhängiggöra 

ärendet vid arbetsdomstolen. 

Denna lag träder i kraft den 

Landskaps!ag 

angående ändring av landskapslagen om kommunala avtalsdelegationen 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 1 § l mom. och 6 § 1 mom. Jandskapslagen den 19 april 1978 om kommunala 

avtalsdelegationen (24/78) samt 

fogas till lagen en ny 6b §, som följer: 

1 § 

Kommunala avtalsdelegationen har till uppgift att på kommuns och kommunalför

bunds vägnar förhandla och avtala om dessas tjänstemäns och arbetstagares viHkor i 

anstä!lningsförhåJJande i den ordning varom stadgas i landskapslagen om tjänstekollek

tivavtal (22/78) och lagen om kommunala arbetskollekth'.avtal (FFS 670/70) samt att 

fullgöra övriga på delegationen enligt Jag ankommande åligganden. 

6 § 

I avtalsdelegationens beslut om ingående eller tillämpning av tjänste- eller 

arbetskollektivavtal eller beslut som grundar sig på 5 § 2 eller 3 mom. landskapslagen 

om tjänstekollektivavtal får ändring inte sökas. Detsamma gäller beslut som med stöd 

av 3 § 2 mom. landskapslagen om tjänstekollektivavtal fattats av kommun eller 

kommunal förbund. 

6b § 

A vtalsdelegationen har rätt att av kommuner och kommunalförbund få uppgifter 

som erfordras för utförande av i 1 § avsedda åligganden. A vtalsdelegationen har samma 
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rätt att erhålla uppgifter av landskapets myndigheter såvida fråga är om uppgifter som 

ingivits av kommuner och kommunalförbund. 

Om i l mom. avsedda uppgifter enligt särskilda föreskrifter skall hemlighållas har 

avtalsdelegationens medlemmar, de personer som har rätt att närvara vid avtalsdelega

tionens sammanträden samt personalen vid avtalsdelegationens byrå samma tystnads

plikt som de kommunala myndigheter och landskapsmyndigheter som lämnat uppgifter-

na. 

Den som underlåter att uppfylla i 1 mom. angivna skyldighet att lämna uppgifter 

skall dömas till böter. 

Denna lag träder i kraft den 

Landskapsla~ 

angående ändring av l § landskapslagen om kommunalt tjänste- och arbetskollek

tivavtals inverkan på landskapsunderstöd 

I enlighet med landstingets beslut ändras l § landskapslagen den 19 april 1978 om 

kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtals inverkan på landskapsunderstöd (25/78), 

som följer: 

1 § 

För att landskapsunderstöd på särskilt fastställda grunder skall utgå till kommun 

och kommunalförbund för bestridande av merutgifter för löner och andra förmåner som 

erläggs tHl kommunala tjänstemän och arbetstagare i enlighet med tjänste- och 

arbetskollektivavtal eller med i 5 § 2 mom. landskapslagen om tjänstekollektivavtal 

avsett beslut som fattats av kommunala avtalsdelegationen, förutsätts att landstingets 

finansutskott på landskapets vägnar godkänt avtalet såvitt gäller landskapsunderstödet. 

Om avtalet eUer beslutet inte förutsätter landstingets godkännande förutsätts att 

vederbörande landskapsmyndighet godkänt det till sagda del. Finansutskottet kan, såsom 

därom särskilt stadgas, underställa sitt beslut i ovan angivet ärende landstinget för 

fastställelse. 

Denna lag träder kraft den • I denna lag avsett 
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beslut av kommunala avtalsdelegationen jämställs med tjänstekollektivavtal såsom 

grund för landskapsunderstöd utan hinder av vad om landskapsunderstöd före lagens 

ikraftträdande annorstädes särskilt föreskrivits. 

Mariehamn den 4 november 1986 

Lantråd Folke Woivalin 

Lagberedningssekreterare Birgitta Björkqvist 


