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Finansutskottets redogörelse till landstinget över behandlingen av ärenden rörande 
tjänste- och arbetskollektivavtal för år 1991 

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

Åland (11172, 23/78) årligen till landstinget avge skriftlig redogörelse över 

handläggningen av de ärenden rörande tjänste- och arbetskollektivavtal som utskottet 
behandlat. 

Avtalsförhandlingarna år 1990 

Landskapets tjänstekollektivavtal 

Landskapsstyrelsen godkände den 11 januari 1991 ett tjänstekollektivavtal om 
tilläggsarvode till landskapsveterinären. Från och med den 1 januari 1990 betalas inte 
längre några förrättningsarvoden till länsveterinärema i riket. Finansministeriet i riket 

har därför beslutat att till länsveterinärema såsom en löneförmån betala ett månatligt 

tilläggsarvode motsvarande tio procent av det sammanlagda beloppet av grundlönen 

enligt löneklass A 25, dyrortstillägget och ålderstilläggen. Genom ett misstag hade 
finansministeriet också beslutat att denna ändring skulle gälla "länsveterinären i 
landskapet Åland". Landskapsstyrelsen beslöt genom det här avtalet att ge 
landskapsveterinären motsvarande tilläggsarvode. Avtalet innehöll inte sådana ändringar 
som skulle kräva landstingets godkännande varför finansutskottet endast antecknade 
förhandlingsresultatet till kännedom. 

Den 17 januari 1991 godkände landskapsstyrelsen ett tjänstekollektivavtal omjusteringar 

av anställningsvillkoren för landskapets tjänstemän. Avtalet ingicks med Akava Åland 

r.f., FOA-Å r.f. och TOC-TÅ r.f. och gäller främst s.k. gropjusteringar av löneklasser. 
Landskapsstyrelsen konstaterade särskilt att de merkostnader som de överenskomna 
gropjusteringarna vid Ålands Centralsjukhus medför är betingade av den mycket svåra 
situation vad gäller rekryteringen av personal till sjukvården som landskapet befinner sig 
i. Landskapsstyrelsen såg det därför som nödvändigt att kunna erbjuda åtminstone dessa 
lönenivåer för att trygga en fortsatt verksamhet vid sjukhuset. Till den del avtalet innebar 

merkostnader i jämförelse med motsvarande riksavtal godkände finansutskottet den 25 
januari 1991 avtalet med hänvisning till 36a § landstingsordningen. 

Den 19 mars 1991 godkände landskapsstyrelsen ett tjänstekollektivavtal om justeringar 
av anställningsvillkoren för de tekniska tjänstemän hos landskapet som 
tjänstemannaföreningen ÅTFC r.f. representerar. Avtalet hade ingåtts mellan Ålands 
landskapsstyrelse och ÅTFC r.f. och innebar nya löneklassinplaceringar för landskapets 
tekniska tjänstemän från och med den 1 oktober 1990. Avtalet innebar inte några 



- 2 -

merkostnader för landskapet utan antecknades endast till kännedom. 

Landskapsstyrelsen godkände den 26 mars 1991 ett tjänstekollektivavtal för den senare 

halvan av avtalsperioden 1 mars 1990 - 29 februari 1992 om justeringar av 

landskapstjänstemännens anställningsvillkor. Avtalsparterna hade på basen av den 

inkomstpolitiska helhetsuppgörelsen i riket (Kallio Il) överenskommit om ett antal 

justeringar av anställningsvillkoren för landskapets tjänstemän. Tjänstemännens 

grundlöner skulle således justeras från och med den 1 maj 1991 med 83 mark per 

månad, dock med minst 0,9 procent. Vidare skulle lönerna vid samma tidpunkt justeras 

med användande av en s.k. regleringsmån och en jämställdhetsrat. Justeringen skulle ske 

på likahanda grunder som enligt motsvarande tjänstekollektivavtal för statens tjänstemän. 

Samma sak gäller tjänstemännens förtjänstutveckling. Vidare skulle en lönejustering ske 
om indexhöjningen blir högre än 5,6 procent under perioden december 1990 till 

december 1991. Vidare hade avtalspmterna enats om att göra vissa justeringar i 

förtroendemannaavtalet, tjänstekollektivavtalet om tjänstledighet p.g.a. havandeskap och 

barnsbörd samt för vård av barn, tjänstekollektivavtalet om ålderstillägg, en allmän 

anmärkning, tjänstekollektivavtalet om arbetstidslagen underställda landskapstjänstemäns 

arbetstider, tjänstekollektivavtalet om ersättningen för resekostnader, 

tjänstekollektivavtalet om ersättningar för resor utomlands, tjänstekollektivavtalet om 

skyddsbeklädnad och undervisningssektoms tjänstekollektivavtal. Tjänstekollektivavtalet 

var en komplettering till ramavtalet från den 17 april 1990 för avtalsperioden 1 mars 

1990 - 29 februari 1992. Avtalet innebar inte några merkostnader för landskapet. 

Den 16 april 1991 godkände landskapsstyrelsen ett tjänstekollektivavtal om s.k. 

sparsemester. Finansutskottet antecknade förhandlingsresultat till kännedom. Två 
månader senare meddelade dock landskapsstyrelsen att man återtog sitt tidigare beslut 

och konstaterade att de slutgiltiga bestämmelserna om sparsemester i riket hade givit 

anledning till omförhandlingar med de fackliga organisationerna varför landskapsstyrlsen 

nu godkände ett ändrat förslag. Även detta förhandlingsresultat antecknades till 

kännedom av finansutskottet. 

Den 12 juni 1991 godkände landskapsstyrelsen ett förhandlingsresultat som uppnåtts den 

6 juni 1991 mellan Ålands landskapsstyrelse och Ålands tekniska 

funktionärsorganisationers centralförbund ÅTFC r.f. om justering av 

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

representerar. Ändringarna föranleds av den inkomstpolitiska helhets uppgörelse som 

tillkommkit i riket (Kallio Il). Avtalet innehåller bl.a. regler om rätten att ha 

förtroendeman, rätt till skyddsbeklädnad och justeringar av resekostnadsersättningar. 

Avtalet var avsett att gälla under den senare hälften av avtalsperioden 1 mars 1990 - 29 

februari 1992. Avtalet innebar inte merkostnader för landskapet varför finansutskottet 
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endast antecknade avtalet till kännedom. 

Den 26 september 1991 godkände lands.Jr..apsstyrelsen ett förhandlingsresultat från den 12 

september 1991 beträffande gropjusteringar av löneklasser m.m. för landskapets 

tjänstemän och arbetstagare med s.k. jämförelselön från och med den 1 maj 1991. 

Avtalet innehöll inte sådana ändringar som skulle kräva landstingets godkännande varför 

finansutskottet endast antecknade förhandlingsresultatet till kännedom. 

Kommunala avtal 

Den 16 april 1991 godkände landskapsstyrelsen elva kommunala avtal till de delar de 

skulle utgöra grund för betalning av landskapsbidrag. Samtidigt konstaterades avtalen inte 

medföra sådana merkostnader som skulle kräva landstingets godkännande. Beslutet gällde 

följande avtal; tjänste- och arbetskolle:ktivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar 

grupplivförsäkring, tjänstekollektivavtal angående ändring av 73 § 1 mom. i det allmänna 

kommunala tjänstekollektivavtalet (1 mars 1990 - 29 februari 1992), arbetskollektivavtal 

angående ändring av 5 § 2 mom. i bilaga 6 till kommunala arbetskollektivavtalet för 

månadslönade arbetstagare från och med den 1 oktober 1990, de kommunala 

tjänsteinnehavarnas förtroendemannaavtal med tillämpningsdirektiv från och med den 1 

november 1990, tjänste- och arbetskollektivavtal om huvudavtalsorganisationernas 

arbetsmarknadsutbildning, tjänstekollektivavtal angående justering av de kommunala 

tjänstekollektivavtalet för undervisningsområdet från och med den 1 oktober 1990, 

arbetskollektivavtal om arvoden för hälsovårdspersonal i kortvarigt 

anställningsförhållande, ersättningar för resekostnader från och med 1 januari 1991, 

tjänste- och arbetskollektivavtal om justering av de allmänna kommunala 

tjänstekollektivavtalet (1 mars 1990 ·· 29 februari 1992) och av det kommunala 

arbetskollektivavtalet för månadsavlönade arbetstagare (1 mars 1990 - 29 februari 1992), 

tjänstekollektivavtal om justering av det kommunala tjänstekollektivavtalet för 

undervisningsområdet (1 mars 1990 - 29 februari 1992) samt tjänste- och 

arbetskollektivavtal om höjning av den ersättning för måltidskostnader som avses i 

tjänste- och arbetskollektivavtalet om huvudavtalsorganisationernas 

arbetsmarknadsutbildning. I samtliga avtal har införts enbart sådana ändringar som gjorts 

på rikshåll i motsvarande avtal förutom i avtalet om de kommunala tjänsteinnehavarnas 

förtroendemannaavtal med tillämpningsdirektiv där en anpassning till de åländska 

förhållandena gjorts. Avtalen antecknadt~S till kännedom. 

Landskapsstyrelsen beslöt den 9 maj 1991 godkänna justeringar av maximigränsen från 

och med den 1 maj 1991 för kostnader föranledda av landskapsandelar till sådana 

förhöjningar av kommunala Y-löner som sker på basen av kommunal myndighets 

prövning. Landskapsstyrelsens beslut överensstämde med avtalsdelegationens 
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framställning och motsvarande beslut av stadsandelsmyndigheterna i riket och gällde 

justering av ramarna för ifrågavarande kostnadsökningar från och med den 1 maj 1991 

med + 0, 75 procent. Finansutskottet antecknade beslutet till kännedom. 

Den 21 november 1991 godkände landskapsstyrelsen ett antal kommunala tjänste- och 

arbetskollektivavtal till de delar de skulle ligga till grund för betalning av 

landskapsandelar. Finansutskottet antecknade därför till kännedom den 9 december 1991 

tjänste- och arbetskollektivavtal om justering av bilagorna till tjänstekollektivavtal 

angående läkare, tandläkare och veterinärer samt av vissa separatavtal, 

tjänstekollektivavtal om lön till tjänsteinnehavare eller timlärare vid grundskolan under 
tjänstledighet som beviljats för studier, arbetskollektivavtal om arvoden för 

hälsovårdspersonal i kortvarigt anställningsförhållande, tjänste- och arbetskollektivavtal 

om effekterna av flyttningen av trettondagen och Kristi himmelsfärdsdag på 
arbetstidsarrangemangen under söckenhelgveckor från och med 1 januari 1992 samt 

justering från den 1 augusti 1991 av 2 punkten 2 § i det kommunala 

arbetskollektivavtalet för månadsavlönade 1 mars 1990 - 29 februari 1992, i bilaga 9 
gällande timlärare vid medborgar- och arbetarinstitut samt folkhögskolor. 

Behandlade ärenden 

Finansutskottet har under året i enlighet med det anförda beslutat godkänna 

landskapsstyrelsens förslag till beslut vad gäller 

tjänstekollektivavtal om justeringar av landskapstjänstemännens anställningsvillkor i 

ramavtalet för avtalsperioden 1 mars 1990 - 29 februari 1992 (25 januari). 

Utskottet fann inte anledning att underställa ärendet landstinget för fastställelse. 

Utskottet har vidare antecknat sig till kä:nnedom 

tjänstekollektivavtal om ett tilläggsarvode till landskapsveterinären från och med den 

1 januari 1990 (15 januari), 

tjänstekollektivavtal om justeringar från och med den 1 oktober 1990 av 

anställningsvillkoren för de tekniska tjänstemän hos landskapet som 

tjänstemannaföreningen ÅTFC r.f. representerar (2 april), 

tjänstekollektivavtal för den senare halvan av avtalsperioden 1 mars 1990 - 29 
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februari 1992 omjusteringar av landskapstjänstemännens anställningsvillkor (4 april), 

kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar 

grupplivförsäkring (25 april), 

kommunalt tjänstekollektivavtal angående ändring av 73 § 1 mom. i det allmänna 

kommunala tjänstekollektivavtalet (1 mars 1990 - 29 februari 1992) (25 april), 

arbetskollektivavtal angående ändring av 5 § 2 mom. i bilaga 6 till kommunala 

arbetskollektivavtalet för månadsavlönade arbetstagare från och med den 1 oktober 

1990 (25 april), 

de kommunala tjänsteinnehavarnas förtroendemannaaval med tillämpningsdirektiv 

från och med den 1 november 1990 (25 april), 

_ kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal om huvudavtalsorganisationemas 

arbetsmarknadsbildning (25 april), 

kommunalt tjänstekollektivavtal angående justering av de kommunala 

tjänstekollektivavtalet för undervisningsområdet från och med den 1 oktober 1990 

(25 april), 

kommunalt arbetskollektivavtal om arvoden för hälsovårdspersonal i kortvarigt 

anställningsförhållande (25 april), 

kommunalt avtal om ersättningar för resekostnader från och med den 1 januari 1991 

(25 april), 

kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal om justering av det allmänna kommunala 

tjänstekollektivavtalet (1 mars 1990 - 29 februari 1992) och av det kommunala 

arbetskollektivavtalet för månadsavlönade arbetstagare under perioden 1 mars 1990 -

29 februari 1992 (25 april), 

kommunalt tjänstekollektivavtal om justering av det kommunala 

tjänstekollektivavtalet för undervisningsområdet under perioden 1 mars 1990 - 29 

februari 1992 (25 april), 

kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal om höjning av den ersättning för 

måltidskostnader som avses 1 tjänste- och arbetskollektivavtalet om 

huvudavtalsorganisationemas arbetsmarknadsutbildning (25 april), 


