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Finansutskottet avger härmed i enlighet med 36a § 4 mom. lagtingsordningen för
landskapet Åland (11/72, 23/78) sin årliga redogörelse till lagtinget över de ärenden
rörande tjänste- och arbetskollektivavtal som utskottet behandlat.

AV UTSKOTTET ÅR 1995 BEHANDLADE AVTAL

Av utskottet godkända avtal:
Utskottet godkände den 8 juni 1995 ett tjänstekollektivavtal om justering från och
med den 1 oktober 1995 av lönegrundema för tjänstemän i anställning hos Ålands
hälso- och sjukvård avseende de merkostnader som avtalet beräknades medföra.
Justeringen beräknades medföra merkostnader på årsbasis om 1. 904. 760 mark och
för tiden 1.10-31.12.1995 om 476.190 mark. Avtalet slöts mot bakgrund av att
parterna tidigare konstaterade sin vilja till justeringar av lönegrundema så att lika
lön utgår i tjänster av samma slag i den nya ÅRS-organisationen. Utskottet
konstaterade att avtalet harmoniserade med intentionerna i det övergångsavtal som
slöts i samband med omorganiseringen av de tre tidigare hälso- och
sjukvårdsorganisationerna till en gemensam organisation. Vidare konstaterade
utskottet att de löneklassinplaceringar och löneklassinvervall parterna hade avtalat
om innebar att ytterligare justeringar i detta avseende till följd av
omorganiseringen inte behöver vidtas.
Utskottet beslöt den 22 juni 1995 att på lagtingets vägnar godkänna ett nytt
tjänstekollektivavtal för perioden 1.5.1995-31.12.1996 beträffande
anställningsvillkor för tjänstemän i huvudsyssla vid landskapets verk och
inrättningar avseende de merkostnader avtalet innebär i förhållande till nuvarande
arrangemang. Utskottet konstaterade att avtalet beräknades innebära en total
merkostnad för landskapet på helårsnivå om 9.289.000 mark och för finansåret
1995 om 7.231.000 mark.

Utskottet har vidare antecknat sig till kännedom:
Förhandlingsresultat beträffande resekostnadsersättningar för tiden 1.1-31.12.1995
vilka godkändes av landskapsstyrelsen den 12 januari 1995.

-2Justeringar av lönegrunderna för vissa tjänstemän i anställning hos Ålands hälsooch sjukvård som skulle göras fr.o.m. 1.12.1994 i enlighet med en
överenskommelse mellan landskapsstyrelsen och Akava Ålands r.f., FOA-Å-r.f.
och TCOÅ (r.f.) den 3 december 1993. Landskapsstyrelsen godkände för sin del
förslaget till tjänstekollektivavtal den 23 februari 1995 och konstaterade samtidigt
att de kostnader avtalet medförde rymdes inom för ändamålet anslagna
budgetmedel.
Förhandlingsresultat 14. 3 .1995 mellan landskapsstyrelsens förhandlingsdelegation
och företrädare för Akava Åland r.f., FOA-Å r.f. och TCÅ (r.f.) om vissa
korrigeringar i tjänstekollektivavtalen för Ålands hälso- och sjukvård.
Förhandlingsresultatet godkändes för landskapsstyrelsens del den 20 april 1995.
Förhandlingsresultat 20.9.1995 i förhandlingar mellan företrädare för landskapsstyrelsen och Ålands tekniska funktionärsorganisations organisationscentralförbund
ÅTFC r. f. Landskapsstyrelsen godkände för din del det förslag till nytt
tjänstekollektivavtal för tiden 1.5 .1995-31.12.1996 som man nått enighet om i
förhandlingarna. Avtalet konstaterades inte medföra sådana nya merkostnader som
skulle kräva lagtingets särskilda godkännande.
Förslag till tjänstekollektivavtal om sådana preciseringar av avtalsbestämmelser
gällande tjänstemän vid Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, som avses i 3 § i
tjänstekollektivavtalet av den 12 juni 1995. Landskapsstyrelsen konstaterade att en
förhandlingsöverenskommelse hade uppnåtts 1.11.1995 om det konkreta avtalsinnehållet för tjänstemän vid Ålands hälso- och sjukvård dock så, att
överenskommelsen inte omfattade de ändringar som behövde göras i ÅRS-avtalets
bilagor för läkare, tandläkare och veterinärer och att separata förhandlingar om
dessa ytterligare skulle föras mellan parterna. Landskapsstyrelsen beslöt den 16
november 1995 att för sin del godkänna förhandlingsresultatet såsom ett
tjänstekollektivavtal och konstaterade att avtalet inte medförde nya merutgifter.

ÄRENDETS BEHANDLING
I behandlingen av redogörelsen har ordföranden Bengtz samt ledamöterna Gustafsson,
Rothberg och Sjölund deltagit.

UTSKOTTETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

-3att Lagtinget antecknar sig finansutskottets redogörelse angående
behandlingen av ärenden rörande
landskapets tjänste- och arbetskollektivavtal för år 1995 till
kännedom.
Mariehamn den 30 oktober 1996
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