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Finansutskottets ·redogörelse- tiH ·landstinget· över- ·behandlingen-·av· ärenden· rörande 

tjänste"'-· ·och ·arbetskollektivavtal för· ~r · 1990 

Finansutskottet skall i enlighet med 36a § 4 mom. landstingsordningen för 

landskapet Aland (11/72, 23/78) ärligen till landstinget avge en skriftlig redogörelse 

över handläggningen av de ärenden rörande tjänste- och arbetskollektivavtal som 

utskottet behandlat. 

Avtalsförhandlingarna år 1990 

Landskapets tjänstekollektivavtal 

Landskapsstyrelsen godkände den 11 januari 1990 ett tjänstekollektivavtal som 

slutits med Akava-Aland r.f., FOA:s Alands samorganisation, FOA-A r.f. samt 

TOC:s tjänstemannaorganisationer på Åland, TOC-T A r.f. om justering av anställ

ningsvillkoren för landskapets tjänstemän. A vtalsuppgörelsen utgjorde en del av ett 

ramavtal för perioden 1 mars 1988 - 28 februari 1990 som tidigare har behandlats 

och godkänts av finansutskottet. Eftersom det aktuella avtalet inte innehöll några 

ändringar av det redan behandlade avtalet vilka skulle kräva landstingets godkän

nande antecknade finansutskottet förhandlingsresultatet enbart till kännedom. Den 

11 januari 1990 godkände landskapsstyrelsen även ett tjänstekollektivavtal om 

anställningsvillkoren för vissa personer som överflyttats från ett arbetsavtalsför

hållande till tjänsteförhållande vid landskapsstyrelsens museibyrå. Avtalet innehöll 

inte sådana ändringar som skulle kräva landstingets godkännande varför finansut

skottet endast antecknade förhandlingsresultatet till kännedom. 

Den 8 februari 1990 uppnådde landskapsstyrelsen ett förhandlingsresulta t beträf

fande gropjusteringar av löneklasser rn.m. för landskapets tjänstemän och arbetsta

gare med s.k. jämförelselön fr.o.m. den 1 november 1989. Landskapsstyrelsen 

underställde ärendet landstingets finansutskott för godkännande eftersom avtalet 

innehöll merkostnader. Till den del avtalet innehöll avvikelser från riksavtal 

innebärande merkostnader godkände :finansutskottet den 6 mars 1990 avtalet med 

hänvisning till 36a § landstingsordningen. 

Landskapsstyrelsen godkände den 12 a.pril 1990 ett tjänstekollektivavtal som slutits 

med ATFC r.f. om grop- och tabelljusteringar fr.o.m. den 1 november respektive 

den I december 1989. Avtalet utgör en del av det ramavtal för tiden 1 mars 1988 -

28 februari 1990 vars merkostnader tidigare har godkänts varför finansutskottet 

endast antecknade avtalet till kännedom. 
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Det tvååriga avtalet för landskapets tjänstemän gällde fram till den 28 februari 

1990 varför ett nytt tjänstekollektiva.vtal ingicks den 17 april 1990 för tiden 1 mars 

1990 - 29 februari 1992. Landskapsstyrelsen godkände avtalet den 17 maj 1990 och 

eftersom det innebar merkostnader sändes ärendet till finansutskottet för godkän

nande. Den viktigaste avvikelsen jämfört med motsvarande riksavtal är en ändring i 

ålderstilläggsbestämmelserna som möjliggör för redan ålderspensionerade personer, 

som återanstäJls, att tillgodoräkna sig de ålderstillägg de hade eller var berättigade 

till före pensioneringen. Avtalet innebär även att viss utbildning för köksbiträden, 

kokerskor och kockar med avseende på ett lönetillägg jämställs med sådan 

yrkesexamen som avses i lagen om fackliga kompetensexamina, eftersom det inte 

till alla delar är möjligt att avlägga facklig kompetensexamen på svenska. Avtalet 

innebär i övrigt bl.a. allmänna tabellöneförhöjningar fr.o.m. den 1 mars och den 1 

oktober 1990. Ett stort antal separata avtal beträffande tjänstemännens anställ

ningvillkor ingicks i samband med slutandet av ramavtal. Till den del avtalet 

innehöll avvikelser från motsvarande dksavtal innebärande merkostnader godkände 

finansutskottet den 1 juni 1990 avtalet med hänvisning till 36a § landstingsordnin

gen. 

För kännedom meddelade landskapsstyrelsen att ett tjänstekollektivavtal med 

ÅTFC r .f. för avtalsperioden l mars 1990 - 29 februari 1992, ett tjänstekollektiv

avtal om anställningsvillkoren för lärare vid årskurslöst gymnasium samt ett 

tjänstekollektivavtal om en korrigering av tjänstekollektivavtalet den 8 februari 

1990 om justeringar av Iandskapstjänstemännens anställningsvillkor hade godkänts 

den 14 juni 1990. Avtalen innehöll inte sådana ändringar som_ skulle kräva 

landstingets godkännande varför finansutskottet endast antecknade förhandJings

resultaten till kännedom. 

Den 31 maj 1990 godkände landskapsstyrelsen ett tjänstekollektivavtal om villkoren 

i tjänsteförhållandet under tjänstledighet som beviljats tjänsteman vid Ålands 

lyceum för studier i informationsteknik. Avtalet innebar inte merkostnader för 

landskapet varför finansutskottet endast antecknade avtalet tiJl kännedom. 

Kommunala avtal 

Den 15 maj 1990 godkände landskapsstyrelsen ett tillägg till 2 § i tjänste- och 

arbetskollektivavtalet om användningen av regleringsmäneraten fr.o.m. den 1 

oktober 1989. Till de delar landstingets godkännande erfordrades godkände finans

utskottet på landstingets vägnar den 12 september 1990 avtalet. Vid samma 

tillfälle godkände landskapsstyrelsen för erläggande av landskapsandel två kommu-
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nala avtal vilka inte innebar merkostnader, nämligen arbetskollektivavtal om 

vll1koren i anställningsförhållandet för legitimerade läkare, personer som avlagt 

medicinsk grundexamen, medicine studerande och kandidater, vilka är i arbets

avtalsförhå!lande av deltidsnatur vid hälsocentral samt separat tjänstekollektivav

tal angående avlöningen för föreståndare vid Trobergshemmet. Finansutskottet 

antecknade avtalen till kännedom den 12 september 1990. 

Landskapsstyrelsen behandlade den 16 augusti 1990 det allmänna kommunala 

tjänstekollektivavtalet för tidsperioden 1 mars 1990 - 29 februari 1992. Eftersom 

avtalet innebar merkostnader för landskapet underställde landskapsstyrelsen avta

let landstingets finansutskott för godkännande. Avtalet innehöll en bestämmelse 

om att vårdpersonal vid eskort av patienter till riket eller Sverige får räkna hela 

den till resan använda tiden som arbetstid. Hittills har enbart den tid under vilken 

personalen har haft hand om patienten räknats som arbetstid, medan returresan 

alltså inte har ansetts vara arbetstid. Vidare innebar avtalet att hemvårdspersonal i 

likhet med övrig personal på vilka de allmänna bestämmelserna om tjänste- och 

arbetskollektivavtal tillämpas skulle erhålla 200 procents ersättning för arbetstim

mar mellan kl. 18.00 - 24.00 på annan dag än söndag infallande julafton. 

Hemvårdspersonalen har hittills erhållit 100 procents ersättning för samtliga 

timmar. Slutligen innebar avtalet vad gäller merutgifter att måltidsersättningen 

för hemvårdspersonal höjs från tio till tolv mark per arbetsdag, medan tio mark 

fortsättningsvis gäller i riket. Landskapsstyrelsen föreslog att merutgifterna, ca 

1.378 mark på mänadsnivå, skulle godkännas med hänsyn till att utgifterna är små, 

att de hänför sig till vård- och omsorgssektorn som har rekryteringssvårigheter och 

att de delvis grundar sig på särförhållanden. Finansutskottet beslutade i enlighet 

med landskapsstyrelsens förslag den 12 september 1990. Samtidigt behandlade 

landskapsstyrelsen tio kommunala kollektivavtal för erläggande av landskapsandel 

som inte förutsatte landstingets godkännande nämligen kommunalt arbetskollektiv

avtal för månadsavlönade arbetstagare (funktionärer), kommunalt tjänstekollektiv

avtal för undervisningsområdet, de kommunala tjänsteinnehavarnas och arbetsta

garnas löneklassificering fr .o.m. den 1 oktober 1990, tjänstekollektivavtal om 

justering av bilaga 6, 7 och 8 till det allmänna kommunala tjänstekollektivavtalet 

fr .o.m. 1 mars 1990, arbetskollektivavtal om anställningsvi!lkoren för hälsocentral

läkare i deltidstjänst, arbetskollektivavtal om anställningsvillkoren för sjukhusper

sonalläkare i deltidsarbete, tjänstekollektivavtal om användningen fr.o.m. den l 

mars 1990 av indexvillkoren och förtjänstutvecklingsgarantin enligt det kommunala 

tjänstekollektivavtalet för undervisningsområdet l mars 1988 - 28 februari 1990, 

fortsättandet av tjänstekollektivavtalet om beviljande av tjänstetillägg och årsför-
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höjningar på förhand till vissa hälsocentralläkare i fall av svårt arbetskraftsunder

skott, tjänste- och arbetskollektivavtal om beviljande av tjänstetillägg på förhand 

till vissa tjänsteinnehavare och arbetstagare inom socialväsendet och hälsovården i 

fall av svår arbetskraftsbrist samt tjänste- och arbetskollektivavtal om beviljande 

av tjänstetillägg på förhand i fall av svår arbetskraftsbrist. Finansutskottet 

antecknade avtalen till kännedom den 12 september 1990. 

Behandlade ärenden 

Finansutskottet har under året i enlighet med det anförda beslutat godkänna 

land-skapsstyrelsens förslag till beslut vad gäller 

tjänstekollektivavtal om justeringar av landskapstjänstemännens anställnings

villkor (16 mars) 

tjänstekollektivavtal om justeringar i anställningsvillkoren för landskapets 

tjänstemän under avtalsperioden 1 mars 1990- 29 februari 1992 (1 juni) 

tillägg till 2 § i tjänste- och arbetskollektivavtal om användningen av regle

ringsmånera ten fr.o.m. 1 oktober 1989 (l juni) 

allmänt kommunalt tjänstekollektivavtal för landskapet Åland den 1 mars 1990 

-29 februari 1992 (12 september) 

Utskottet fann inte anledning att i något av fallen underställa ärendet landstinget 

för fastställelse 

Utskottet har vidare antecknat sig till kännedom 
i • 

tjänstekollektivavtal om allmänna .lönejusteringar fr.o.m. 1 december 1989 (19 

januari) 

tjänstekollektivavtal om reglering av anställningsvillkoren för vissa tjänstemän 

vid museibyrån (19 januari) 

tjänstekollektivavtal t+.t+.1990 mellan landskapsstyrelsen och ÅTFC r.f. om 

grop- och tabelljusteringar fr.o.m. 1 november respektive 1 december 1989 (24 

april) 
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arbetskollektivavtal om villkoren i anställningsförhållandet för legitimerade 

läkare, personer som avlagt medicinsk grundexamen, medicine studerande och 

- kandidater, vilka är i arbetsavtalsförhållande av deltidsnatur vid hälsocentral (1 

juni) 

separat tjänstekollektivavtal angående avlöningen för föreståndare vid Tro

bergshemmet (1 juni) 

tjänstekollektivavtal mellan landskapsstyrelsen och Å TFC r .f. för avtalsperio

den 1 mars 1990 - 29 februari 1992 (12 september) 

tjänstekollektivavtal om anställningsvillkoren för lärare vid årskurslöst gymna

sium (12 september) 

tjänstekollektivavtal om en korrigering av tjänstekollektivavtalet den 8 februari 

1990 om justeringar av landskapstjänstemännens anställningsvillkor (12 septem

ber) 

tjänstekollektivavtal om villkoren i tjänsteförhållandet under tjänstledighet 

som beviljats tjänsteman vid Ålands lyceum för studier i informationsteknik (12 

september) 

kommunala arbetskollektivavtal för månadsavlönade arbetstagare (12 septem

ber) 

kommunalt tjänstekollektivavtal för undervisningsområdet (12 september) 

de kommunala tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas löneklassificering fr.o.m. 

1 mars 1990 samt vissa kommunala tjänsteinnehavares och arbetstagares löne

klassificering fr.o.m. 1 oktober 1990 (12 september) 

tjänstekollektivavtal om justering av bilaga 6, 7 och 8 till det allmänna 

kommunala tjänstekollektivavtalet fr.o.m. 1 mars 1990 (12 september) 

arbetskollektivavtal om anställningsvillkoren för hälsocentralläkare i deltids

tjänst (12 september) 

tjänstekollektivavtal om användningen fr .o.m. 1 mars 1990 av indexvi11koren 
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och förtjänstutvecklingsgarantin enligt det kommunala tjänstekollektivavtalet 

för undervisningsområdet 1 mars 1988 - 28 februari 1990 (12 september) 

fortsättandet av tjänstekollektivavtalet om beviljande av tjänstetillägg och 

årsförhöjningar pä förhand till vissa hälsocentralläkare i fall av svårt arbets

kraftsunderskott (12 september) 

tjänste- och arbetskollektivavtal om beviljande av tjänstetillägg på förhand till 

vissa tjänsteinnehavare och arbetstagare inom socialväsendet och hälsovården i 

fall av svär arbetskraftsbrist (12 september) 

tjänste- och arbetskollektivavtal om beviljande av tjänstetillägg på förhand i 

fall av svår arbetskraftsbrist (12 september) 

Mariehamn den 15 januari 1991 

På finansutskottets vägnar: 

Sven·-Olof Lindfors 

ordförande 

Carina Strand 

sekreterare 

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

viceordföranden Sundblom samt ledamöterna Lindbom, Olofsson och Tuominen. 


