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Finansutskottets redogörelse till landstinget över handläggningen av ärenden röran

de tjänste- och arbetskollektivavtal år 1987 

Huvudpunkterna i landskapets avtalssystem ingår i landskapslagen om tjänstekol

lektivavtal (22/78) och för kommunala avtal dessutom i landskapslagen om kom

munala avtalsdelegationen (24/78). Till dessa lagar ansluter sig kompletterande 

lagstiftning och beträffande behandlingsproceduren har parterna ytterligare ingått 

ett s.k. huvudavtal. 

Enligt 4 § landskapslagen om tjänstekollektivavtal skall tjänstekollektivavtal som 

medför merutgifter för landskapet, för vilkas godkännande erfordras beslut av 

landstinget, av 1andskapsstyre1sen underställas landstinget såsom därom särskilt 

föreskrivs. Det åligger landstingets finansutskott att enligt 36a § landstingsordnin

gen för landskapet Åland (11/72, 23/78) på. landstingets vägnar följa förhandlingar

na om tjänstekollektivavtal för landskapets tjänstemän och, till den del landstin

gets godkännande erfordras, godkänna avtalen. På motsvarande sätt skall finans

utskottet enligt 36b § landstingsordningen och l § landskapslagen om kommunalt 

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

ga och godkänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal såvida dessa innebär 

merutgif ter för löner och andra förmåner i samband med erläggande av landskaps

understöd. 

Finansutskottet avger årligen till landstinget en skriftlig redogörelse över hand

läggningen av vilka ärenden som handlagts i enlighet med den nämnda lagstiftnin

gen. 

A vta1sförhandlingarna år l 987 

Landskapets tjänstekoJlektivav~ 

För kännedom meddelade landskapsstyrelsen att ett tjänstekollektivavtal om 1) 

allmän löneförhöjning från och med den 1 mars 1987, 2) justeringar av tjänsters, 

befattningars och tillfälliga funktionärers löneklassinplacering från och med den 1 

februari 1987 och 3) vissa textförändringar, hade godkänts den 5 maj 1987. Avtalet 

innehöll inte sådana ändringar som skulle kräva landstingets godkännande, varför 

landskapsstyrelsen endast informerade finansutskottet orn förhand1ingsresu1tatet. 

Utskottet antecknade avtalet till kännedom den 8 juni 1987. 
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Kommunala avtal 

Den 5 november 1986 beslutade Jandskapsstyrelsen att underställa landstinget ett 

allmänt tjänstekollektivavtal för tiden l mars 1986 - 29 februari 1988, ett 

kommunalt tjänstekollektivavtal för undervisningsornrådet för tiden l mars 1986 -

29 februari 1988 samt ett arbetskollektivavtal för kommunernas och kommunalför

bundens månadsavlönade arbetstagare för tiden l mars l 986 - 29 februari 1988. 

Avtalen innebar merkostnader jämfört med motsvarande avtal i riket, eftersom 

tjänstetillägg skulJe erläggas enligt delvis andra grunder. Med hänvisning till 

bestämmelserna i 36b § landstingsordningen godkände finansutskottet på landstin

gets vägnar avtalen den 14 januari 1987. 

Den 12 maj 1987 godkände landskapsstyrelsen följande kommunala kollektivavtal: 

förtroendemannaavtal från 1 januari 1987 

avtal om arbetsmarknadsutbildning från l november 1986 

tjänstekollektivavtal om grupplivförsäkring från 1 januari 1986 

arbetskollektivavtal om grupplivförsäkring från 1 januari 1986 

arbetskollektivavtal för leg.läkare m.f 1. i deltidsarbete i hälsocentral från 1 

november 1986 och 

tjänstekollektivavtal om avlöningen till tjänsteinnehavare vid grundskola/gym

nasium under studieledighet från l augusti 1986. 

Avtalen innebar inte merkostnader för landskapet, varför finansutskottet endast 

antecknade avtalen till kännedom den 8 juni 1987. 

Den 12 maj 1987 beslutade landskapsstyrelsen att underställa landstinget ett 

kommunalt kollektivavtal om skyddsklädsel. Avtalet innebar merkostnader jämfört 

med motsvarande avtal i riket eftersom skyddsklädsel skulle utges enligt delvis 

andra grunder. Landskapsstyrelsen avstyrkte för sin del godkännande av vissa delar 

av avtalen som grund för landskapsunderstöd. Finansutskottets majoritet (viceord

föranden Jansson samt ledamöterna Sundblom och Mattsson) instämde i landskaps

styrelsens bedömning och godkände således inte avtalet som grund för landskaps

understöd. Utskottets minoritet, bestående av ordföranden Roger Jansson och 

ledamoten Tuominen, ansåg att avtalet på formelJa grunder endast skuJle antecknas 

utskottet till kännedom. 

Den 29 juni 1987 godkände landskapsstyrelsen ett kommunalt tjänste- och arbets

koJlektivavtal om bl.a. allmänna tönejusteringar från och med den 1 mars 1987, ti11 
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de delar landskapets godkännande erfordrades. Avtalet innebar inte merkostnader 

för landskapet, varför finansutskottet endast antecknade avtalet till kännedom den 

l september 1987. 

Den 10 juli 1987 godkände landskapsstyrelsen följande kommunala tjänste- och 

arbetsko1lekti va vtal: 

tjänste- och arbetskollektivavtal om höjning av den ersättning för måltidskost

nader som avses i tjänste- och arbetsko11ektivavtalet om huvudavtalsorganisa

tionens arbetsmarknadsutbildning 

arbetskollektivavtal gällande villkoren i anställningsförhållandet för legitimera

de läkare, personer som avlagt medicinsk grundexamen, medicine studerande 

och kandidater som är i arbetsavtalsförhållande av deltidsnatur vid hälsocentral 

och 

tjänstekollektivavtal angående anställningsvillkoren för vissa vid hälsocentralen 

anställda tjänsteinnehavare som avlagt medicinsk grundexamen. 

Avtalen innebar inte merkostnader för landskapet, varför finansutskottet endast 

antecknade avtalen till kännedom den l september 1987. 

Behandlade ärenden 

Finansutskottet har under året i enlighet med det anförda beslutat godkänna 

allmänt kommunalt tjänstekollektivavtal för tiden l mars L 986 - 29 februari 

1988 

kommunalt tjänstekollektivavtal för undervisningsområdet för tiden 1 mars 

1986 - 29 februari 1988 och 

arbetskollektivavtal för kommunernas och kommunalförbundens månadsav

lönade arbetstagare för tiden l mars 1986 - 29 februari 1988 (l 4- januari). 

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

för f aststäJJelse. 

Utskottet har vidare antecknat sig till kännedom 

följande kommunala kollektivavtal: 

förtroendemannaavtal från l januari 1987 
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avtal om arbetsmarknadsutbildning från 1 november 1986 

tjänstekollektivavtal om grupplivförsäkring från 1 januari 1986 

arbetskollektivavtal om grupplivförsäkring från 1 januari 1986 

arbetskollektivavtal för leg.läkare m.f 1. i deltidsarbete i hälsocentral från 1 

november 1986 och 

tjänstekollektivavtal om avlöningen till tjänsteinnehavare vid grundskola/gym

nasium under studieledighet frän 1 augusti 1986 (8 juni). 

tjänstekollektivavtal om: 

aJlmän löneförhöjning från och med l mars 1987 

justeringar av tjänsters, befattningars och tillfälliga funktionärers löneklassin

placeringar från och med l februari 1987 och 

vissa textförändringar (8 juni). 

kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal om bl.a. allmänna lönejusteringar från 

och med l mars 1987 (1 september). 

följande kommunala avtal: 

tjänste- och arbetskollektivavtal om höjning av den ersättning för måltidskost

nader som avses i tjänste- och arbetskollektivavtalet om huvudavtalsorganisa

tionernas arbetsmarknadsutbildning 

arbetskollektivavtal gäl!ande villkoren i anställningsförhållandet för legitimera

de läkare, personer som avlagt medicinsk grundexamen, medicine studerande 

och kandidater som är i arbetsavtalsförhållande av deltidsnatur vid hälsocentral 

och 

tjänstekollektivavtal angående anställningsvillkoren för vissa vid hälsocentraler 

anstäJlda tjänsteinnehavare som avlagt medicinsk grundexamen ( l september). 

Mariehamn den 28 april 1988 

På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 

ordförande 

Michael Patrickson 

sekreterare 


