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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 16/ 1988-89 med anledning av ltm 

Pekka Tuominens m.fl. hemställnings

motion till landskapsstyrelsen om ut

arbetande av lönestatistik för Åland. 

Landstinget har den 25 november 1988 inbegärt finansutskottets utlåtande över 

motionen. Utskottet, som i ärendet hört ombudsmannen för FFC på Åland Kurt 

Gustafsson, verkställande direktören för Ålands handelskammare Harry Jansson, 

ordföranden i Ålands arbetsgivarförening Ingmar Jansson och utvecklingsplaneraren 

Bjarne Lindström, får med anledning härav anföra följande. 

I motionen föreslås att en särskild lönestatistik skulle utarbetas för Åland och att 

landskapsstyrelsen skulle på.ta sig uppgiften och offentliggöras minst varje halvår. 

I riket har arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan ingått ett avtal om att lönestatis

tik skall uppgöras och att uppgiften skall handhas av arbetsgivarcentralen (AFC). 

Statistiken används sedan för olika ändamål av båda parterna. I Sverige utförs 

arbetet enligt ungefär motsvarande principer. 

Utskottet anser i likhet med motionärerna att en särskild lönestatistik för Åland 

kunde vara av nytta i många olika sammanhang och att landskapsstyrelsen genom 

ekonomiska rådet kunde medverka til! en sådan lösning om det finns intresse härför 

hos arbetsmarknadens parter. Enligt utskottets mening bör dock initiativet i första 

hand komma från parterna. Eftersom motionen syftar till att landskapsstyrelsen 

skulle ta initiativ till uppgörandet och även utföra arbetet kan inte utskottet 

godkänna motionen utan anser i stället att landskapsstyrelsen kunde utreda en 

eventuell medverkan. 

Landstingsledamoten Inger Mattsson har anmält avvikande åsikt och anser att 

motionen borde ha godkänts eftersom samtliga parter som hörts i utskottet varit 

positiva till uppgörandet av en åländsk lönestatistik. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Landstinget med förkastande av 

hernställningsmotionen bringar betän

kandets motivering till landskapssty

relsens kännedom. 
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Mariehamn den 11 april 1989 

Pä finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 

ordförande 

Elisabeth Naucltk 

sekreterare . 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof Lindfors, 

viceordföranden Sundblom samt ledamöterna Lindbom, Mattsson och Salmen. 


