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

(11172, 23178) årligen till lagtinget avge skriftlig redogörelse över av de ärenden rörande 

tjänste- och arbetskollektivavtal som utskottet behandlat. 

AV UTSKOITET ÄR 1993 BEHANDLADE AVTAL 

Landskapets tjänste- och arbetskollektivavtal 
Landskapsstyrelsen godkände den 7 september 1993 ett tjänste- och arbetskollektivavt.al om 

ändring fr.o.m. 1.4.1993 av det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 

avseende tiden 1992-1993. Avsikten med avtalet var att i det rådande sysselsättningsläget ge 

landskapets kommunala arbetsgivare en möjlighet att anställa skolelever under 17 år och 

studeranden som saknade yrkesexamen i arbete under sommaren 1993 mot löner som 

underskred miniminivån i tjänste- och arbetskollektivavtalen. Fråga var således om sänkta 
lönenivåer. Eftersom avtalet inte innehöll sådana ändringar som skulle kräva lagtingets 

godkännande, antecknade finansutskottet förhandlingsresult.atet endast till kännedom. 

Den 7 september 1993 ingick landskapsstyrelsen ett tjänstekollektivavtal om avlöningen för 

föreståndare Ingeborg Eriksson (vid Brändö låg- och högstadium). Fråga var om att i ett 

individuellt fall avstå från att sänka i tidigare avtal fastställd lönenivå. Finansutskottet 

antecknade endast avtalet till kännedom, då dett.a inte innebar några merkostnader för 

landskapet. 

Landskapsstyrelsen godkände den 7 september 1993 ett tjänste- och arbetskollektivavtal om 

omvandling av semesterpenningen för år 1993 till ledighet. A vt.alet innebar att kommuner och 

kommunalförbund, i den mån deras tjänstemän och arbetstagare lät omvandla sin 

semesterpenning för år 1993 till ledighet med lön utan att vikarie anställdes, kunde spara in 

motsvarande kostnader för semesterpenningarna. A vt.alet innehöll inte sådana ändringar som 

skulle kräva lagtingets godkännande, varför finansutskottet endast antecknade 

förhandlingsresult.atet till kännedom. 

Den 7 september 1993 godkände landskapsstyrelsen tjänste- och arbetskollektivavtal om 

ekonomisk förmån som motsvarar grupplivsförsäkring och som skall betalas då en 

tjänsteinnehavare som varit anställd hos kommunen eller kommunalförbundet avlidit. 

Ifrågavarande avtal förnyas årligen enligt samma innehåll som motsvarande kommunala avtal 
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i riket. Eftersom avtalen inte. medförde merkostnader, antecknades de av finansutskottet till 
kännedom. 

Landskapsstyrelsen godkände den 25 november 1993 ett tjänstekollektivavtal som reglerar 

anställningsvillkoren vid övedlyttningen av berörd personal till Ålands hälso- och sjukvård, 

ÅHS. Avtalet ingicks med Akava-Åland r.f., FOA:s Ålands samorganisation, FOA-Å r.f. 

samt TOC:s tjänstemannaorganisationer på Åland, TOC-TÅ r.f. Avtalet gäller från och med 

ingången av år 1994. Det me,dförde en merkostnad i förhållande till det tidigare tillämpade 

tjänstekollektivavtalet. Merkostnaden uppstod när de tjänstemän som överflyttades från 
Ålands centralsjukhus till den nya organisationen beviljades tjänstetillägg i stället för sådana 

ålderstillägg de hittills erhållit. De tjänstemän som hade utbildning på skol-, instituts- eller 

högskolenivå fick härvid räkna sig ett respektive två år av sin studietid tillgodo för 

tjänstetillägg, någonting som inte var möjligt enligt ålderstilläggssystemet. Samtidigt fanns 

det anställningstider som fick räknas tillgodo i ålderstilläggssystemet, men som inte kunde 

beaktas som tjänstetillägg. Landskapsstyrelsen bedömde dock att rätten att räkna 

utbildningstid tillgodo kunde komma att överväga och därför medföra en viss merkostnad. 

Utskottet blev informerat om att ovannämnda merkostnad kunde röra sig om ca 400.000 

mark. Landskapsstyrelsen föreslog att avtalet skulle godkännas, vilket förslag finansutskottet 

omfattade. 

Fö1teckning över behandlade ärenden 

Finansutskottet har under året i enlighet med det anförda beslutat att godkänna 

landskapsstyrelsens förslag till beslut vad gäller tjänstekollektivavtalet om den personals 

anställningsvillkor som i enlighet med landskapslagen om hälso- och sjukvården (60/93) 

överflyttas till anställning vid Ålands hälso- coh sjukvård, ÅHS (den 26 november). 

Utskottet fann inte anledning att i fallet underställa ärendet lagtinget för fastställelse. 

Utskottet har vidare antecknat sig till kännedom 

tjänste- och arbetskollektivavtal om ändring av det allmänna kommunala tjänste- och 

arbetskollektivavtalet 1992-93 fr.o.m. 1.4.1993 (den 26 november), 

tjänstekollektivavtal om avlöningen för föreståndare Ingeborg Eriksson, vid Brändö låg
och högstadium (den 26 november), 

tjänste·- och arbetskollektivavtal om omvandling av semesterpenningen till le,dighet, 

avseende semesterpenningen för år 1993 (den 26 november) samt 
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tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring 

och som skall betalas då en tjänsteinnehavare som varit anställd hos kommunen eller 

kommunalförbundet avlidit (den 26 november). 

Mariehamn den 17 januari 1994 

Ordförande Magnus Lundberg 

Sekreterare Janina Groop 


