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Finansutskottets redogörelse till landstinget övel:_};?~handlingen av ärenden rörande 

tjänste- och arbetskollektivavtal för år 1988 

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

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

över handläggningen av de ärenden rörande tjänste- och arbetskollektivavtal som 

utskottet behandlat. 

Avtalsförhandlingarna år 1988 

LandskaQets tjänsteko!lektivavtal 

För kännedom meddelade landskapsstyrelsen att, ett tjänstekollektivavtal om 

förkortning av arbetstiden för 1) tjänstemän som i arbets tidshänseende är under

ordnade arbetstidslagens bestämmelser och 2) tjänstemän som följer arbets

tidsbestämmelserna för gårdskarlar, hade godkänts den 12 januari 1988. Avtalet 

innehöll inte sådana ändringar som skulle kräva landstingets godkännande varför 

finansutskottet endast antecknade förhandlingsresultatet till kännedom. 

Den 4 mars 1988 godkände landskapsstyrelsen ett tjänstekollektivaval om juste

ringar av tjänsters, befattningars och tillfälliga funktionärers löneklassinplacering 

och vissa textförändringar samt ett kollektivavtal om justeringar av avlöningsgrun

den för vissa arbetstagare som avlönas enligt en löneklass A. Avtalen innebar inte 

merkostnader för landskapet varför finansutskottet endast antecknade avtalen till 

kännedom. 

Det tvååriga avtalet för landskapets tjänstemän gällde fram till den 29 februari 

1988 varför ett nytt tjänstekollektivavtal ingicks den 23 maj 1988 för tiden 1 mars 

1988 t.o.m. den 28 februari 1990. Landskapsstyrelsen godkände avtalet den 31 maj 

1988 och eftersom det innebar merkostnader sändes ärendet till finansutskottet för 

godkännande. Den viktigaste avvikelsen jämfört med motsvarande riksavtal är 

främst en rätt för landskapets tjänstemän att tillgodoräkna sig även tiden i privat 

tjänstgöring i Sverige för ålderstillägg samt för vissa läkare att räkna tid för 

anställning som avdelnings- och specialläkare också i de övriga nordiska länderna 

tillgodo för löneklasstillägg, som beviljas efter sex år i sådan anställning. Avtalet 
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innebar i övrigt bl.a. allmänna tabellöneförhöjningar från och med den 1 mars 1988. 

För gropjusteringar hade reserverats en regleringsmån att tas i bruk hösten 1988. 

Vad gäller avtalsperiodens senare hälft 1 mars 1989 - 28 februari 1990 innehöll 

avtalet inga konkreta överenskommelser om löneförhöjningar utan avsikten var att 

man senare skulle förhandla och avtala särskilt härom. Bestämmelsen i 20 § 

landskapets allmänna tjänstekollektiv hade förtydligats så att medlemskap i A1ands 

landsting och Finlands riksdag är sådana offentliga uppdrag som man kan vägra att 

motta, eftersom man inte behöver ställa upp som kandidat i valen till dessa 

församlingar. Således har tjänsteman, som låter sig väljas till någon av de nämnda 

uppdragen, inte rätt ti11 någon del av sin lön när han är tjänstledig för att handha 

ifrågavarande uppdrag. Samtidigt med det allmänna tjänstekollektivavtalet ingicks 

ett nytt tjänstekollektivavtal om tjänstledighet p.g.a. havandeskap och barnsbörd 

samt för vård av barn i hemmet. Bestämmelserna härom hade tidigare ingått i det 

allmänna avtalet men har nu överförts ti11 ett särskilt avtal. Genom detta avtal 

gavs landskapets tjänstemän möjlighet att beviljas partiell vårdledighet för vård 

av eget eller i hemmet varaktigt boende barn som inte har fyllt fyra år, samt under 

den första terminen när barnet har börjat skolan (grundskolan). Den partiella 

ledigheten innebär i regel, att tjänstemannen arbetar sex timmar per dag och 30 

timmar i veckan. Slutligen kan nämnas att fjärrortstillägg inte längre betalas för 

tjänstemän i landskapets tjänst. I stället erläggs under samma betingelser ett 

skärgårdstillägg. Förutom det redan nämnda tjänstekollektivavtalet om tjänstledig

het p.g.a. havandeskap och barnsbörd samt för vård av barn ingicks ett stort antal 

andra separata avtal beträffande tjänstemännens anställningsvillkor. Slutligen skall 

nämnas att i det allmänna avtalet ingår inte undervisningssektorn. Till den del 

avtalet innehöll avvikelser från motsvarande riksavtal innebärande merkostnader 

godkände finansutskottet den 13 juni 1988 avtalet med hänvisning till 36a § 

landstingsordningen. 

Den 18 oktober 1988 ingicks ett tjänstekollektivavtal mellan Alands landskapssty

relse och Alands tekniska funktionärsorganisationers centralförbund ATFC r.f. om 

anställningsvillkoren för de tekniska tjänstemän hos landskapet som ATFC r.f. 

representerar. Landskapsstyrelsen beslöt den 25 oktober 1988 att godkänna avtalet 

och underställa det finansutskottets prövning. Avtalet innebar att Ålands tekniska 

funktionärsorganisationers centralförbund kom att betraktas som en självständig 

förhandlingspart och medförde i övrigt rätt till anställningsvillkor på samma nivå 

och samma möjlighet till justeringar av dessa villkor som beträffande landskapets 

övriga tjänstemän tidigare har avtalats om med organisationerna Akava Åland r.f., 

FOA-Å r.f. och TOC-Å r.f. Till den del landstingets godkännande var erforderligt 
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godkände finansutskottet med hänvisning till 36a § landstingsordningen för landska

pet Åland avtalet den 8 november 1988. 

Kommunala avtal 

Den 8 december 1987 godkände landskapsstyrelsen tre kommunala tjänstekollektiv

avtal till de delar de skulle utgöra grund för landskapsunderstöd. Fråga var om 

tjänstekollektivavtal om den avlöning som skall betalas till tjänsteinnehavare vid 

grundskolan och gymnasiet under tiden för studieledighet, tjänstekollektivavtal om 

ändring av de allmänna kommunala tjänstekollektivavtalets bilaga 7, la § och 

bilaga 8, la § samt tjänstekollektivavtal om ändring av 3 § 3 mom. i bilaga 20 till 

det allmänna kommunala tjänstekollektivavtalet. Avtalen innebar inte merkostna

der för landskapet varför finansutskottet endast antecknade avtalen till kännedom. 

Den 11 februari 1988 godkände landskapsstyrelsen ett kommunalt tjänste- och 

arbetskollektivavtal om beviljande av tjänstetillägg på förhand till vissa tjänste

innehavare och arbetstagare inom socialväsendet och hälsovården ifall av svår 

arbetskraf tsbrist. Avtalet godkändes som grund för landskapsunderstöd men då det 

inte innebar merkostnader för landskapet antecknade finansutskottet avtalet 

endast till kännedom. 

Behandlade ärenden 

Finansutskottet har under året i enlighet med det anförda beslutat godkänna 

tjänstekollektivavtal om justeringar i arbetsvillkoren för landskapets tjänste

män under avtalsperioden 1 mars 1988 t.o.m. den 28 februari 1990 (13 juni) och 

tjänstekollektivavtal om anställnlngsvillkoren för de tekniska tjänstemän hos 

landskapet som ÅTFC r .f. representerar under tiden 1 mars 1988 t.o.m. den 28 

februari 1990 (8 november). 

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

för fastställelse. 

Utskottet har vidare antecknat sig till kännedom 

kommunalt tjänstekollektivavtal om den avlöning som skall betalas till tjänste

innehavare vid grundskolan och gymnasiet under tiden för studieledighet fr.o.m. 

den 1 augusti 1987 t.o.m. den 31 juli 1988 (7 januari), 
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kommunalt tjänstekollektivavtal om ändring av det allmänna kommunala 

tjänstekollektivavtalets bilaga 7, la § och bilaga 8, la §, fr.o.m. den 1 mars 

1986 t.o.m. den 29 februari 1988 (7 januari), 

kommunalt tjänstekollektivavtal om ändring av 3 § 3 rnom. i bilaga 20 till det 

allmänna kommunala tjänstekollektivavtalet fr.o.m. den 1 juli 1987 (7 januari), 

tjänstekollektivavtal om förkortning av arbetstiden för tjänstemän som i 

arbetstidshänseende är underordnade arbetstidslagens bestämmelser och för 

tjänstemän som följer arbetstidsbestämmelserna för gårdskarlar fr.o.m. den l 

januari 1988 (28 april), 

kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal om beviljande av tjänstetillägg på 

förhand till vissa tjänsteinnehavare och arbetstagare inom socialväsendet och 

hälsovården i fall av svår arbetskraftsbrist fr.o.m. den 1 september 1987 t.o.m. 

den 31 december 1988 (28 april), 

tjänstekollektivavtal om justeringar av tjänsters, befattningars och tillfälliga 

funktionärers löneklassinplacering och vissa textförändringar fr.o.m. den 1 

januari 1988 (28 april) och 

tjänstekollektivavtal om justeringar av avlöningsgrunden för vissa arbetstagare 

som avlönas enligt en Iöneklass A fr.o.m. den 1 januari 1988 (28 april). 

Mariehamn den 4 april 1989 

Pä finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare 

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

viceordföranden Sundblom samt ledamöterna Lindbom, Mattsson och Salmen. 


