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

Åland (11172, 23/78) årligen till lagtinget avge en skriftlig redogörelse över de ärenden 

rörande tjänste- och arbetskollektivavtal som utskottet behandlat. 

AV UTSKOITET BETHANDLADE AVTAL AVSEENDE ÅR 1994 

Landskapets tjänste- och arbetskollektivavtal 
Landskapsstyrelsen godkände den 20 januari 1994 ett tjänstekollektivavtal för 

tjänstemän vid Ålands musikinstitut gällande fr.o.m. den 1 januari 1994. Eftersom 

avtalet inte innehöll sådana ändringar som skulle kräva lagtingets godkännande, har 

finansutskottet endast antecknat förhandlingsresultatet sig till kännedom. 

Vid ovannämnda tidpunkt godkände landskapsstyrelsen likaså ett tjänstekollektivavtal 

avseende en temporär reglering av anställningsvillkoren för tjänstemän vid Ålands 

hälso- och sjukvård, ÅHS. Avtalet var avsett att gälla intill dess att enighet om alla de 

avtalsdelar som erfordrades för Ålands hälso- och sjukvårds olika personalgrupper 

nåddes genom förhandlingar. I nämnda fall uppstod inte några merkostnader, varför 

finansutskottet endast har antecknat sig förhandlingsresultatet till kännedom. 

Landskapsstyrelsen godkände den 31 mars 1994 ett tjänstekollektivavtal gällande främst 

vissa anställningsvillkor för sjukhusläkare inom Ålands hälso- och sjukvård. 

Finansutskottet har endast antecknat sig avtalet till kännedom eftersom några 

merkostnader inte uppstått för landskapet. 

Landskapsstyrelsen godkände den 17 maj 1994 ett tjänstekollektivavtal gällande 

anställningsvillkoren för landskapets tjänstemän under tiden 1.1.1994-31.10.1995. 

Finansutskottet har, med hänsyn till att några merkostnader härigenom inte uppstått, 

endast antecknat sig avtalet till kännedom. 

Landskapsstyrelsen godkände den 8 juni 1994 ett tjänstekollektivavtal avseende 

anställningsvillkoren för de tekniska tjänstemän i anställning hos landskapet som 

företräds av ÅTFC r.f. Vid godkännandet konstaterade landskapsstyrelsen att 

förhandlingsresultatet innebar en likadan lösning beträffande sådana centrala 

anställningsvillkor gällande semesterpenning och arbetstid vid ämbetsverket, i vilka 

frågor det redan hade uppnåtts förhandlingsresultat för övriga landskapsanställda 
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tjänstemän. Eftersom avtalet inte innebar några merkostnader för landskapet har 
finansutskottet endast antecknat sig avtalet till kännedom. 

Den 31 oktober 1994 godkände landskapsstyrelsen ett förhandlingsresultat för 
tjänstemän vid Ålands hälso- och sjukvård. Förhandlingsresultatet uppnåddes den 26 
september 1994 mellan landskapsstyrelsens förhandlingsdelegation och företrädare för 
AKA VA-Åland r.f., FOA-Å r.f. och Tjänstemannaorganisationerna på Åland r.f. om: 

1) ett tjänstekollektivavtal om sådana ändringar och tillägg i gällande 
tjänstekollektivavtal om anställningsvillkoren för landskapets tjänstemän som 
föranleds av samordningen av hälso- och sjukvården i landskapet, 

2) ett tjänstekollektivavtal om anställningsvillkoren för tjänstemän vid Ålands hälso
och sjukvård jämte bilagor samt 

3) ett kollektivavtal om anställningsvillkoren för arbetstagare vid Ålands hälso- och 

sjukvård. 

Samtliga kollektivavtal avser giltighet för tiden L 11.1994-31.10.1995. Eftersom 
förhandlingsresultatet inte föranlett några merkostnader för landskapet, har 
finansutskottet endast antecknat sig nämnda avtal till kännedom. 

Sammanfattande förteckning över behandlade ärenden 

Utskottet konstaterar att det inte vid något tillfälle underställts tjänste- eller 
arbetskollektivavtal för godkännande, eftersom de förhandlingsresultat 

landskapsstyrelsen omfattat, inte inneburit några merkostnader för landskapet. 

Utskottet har således antecknat sig följande förhandlingsresultat till kännedom: 

ett förhandlingsresultat uppnått 13. L 1994 beträffande tjänstekollektivavtal för 
tjänstemän vid Ålands musikinstitut fr.om. 1.1.1994, 

ett förhandlingsresultat uppnått 17.1.1994 rörande tjänstekollektivavtal om 
temporär reglering av anställningsvillkoren för Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, 

ett förhandlingsresultat uppnått 8.3.1994 rörande tjänstekolletivavtal om främst 
vissa anställningsvillkor för sjukhusläkare inom Ålands hälso- och sjukvård, 

ett förhandlingsresultat uppnått 4.5.1994 gällande tjänstekollektivavtal angående 

anställnfogsvillkoren för landskapets tjänstemän under tiden 1.1.1994 - 30.10.1995 
samt 
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ett förhandlingsresultat uppnått 26.9.1994 gällande tjänstekollektivavtal för 

tjänstemän vid Ålands hälso- och sjukvård. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

I behandlingen av redogörelsen har ordföranden Magnus Lundberg, vice ordföranden 

Pekka Tuominen samt ledamöterna Bengtz, Gunnar Lundberg och Sjölund deltagit. 
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