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Finansutskottet avger härmed i enlighet med 36a § 4 mom. lagtingsordningen för
landskapet Åland (11/72, 23178) sin årliga redogörelse till lagtinget över de ärenden
rörande tjänste- och arbetskollektivavtal som utskottet behandlat.

AV UTSKOTTET ÅR 1996 BEHANDLADE AVTAL

Av utskottet godkända avtal:
Utskottet godkände den 22 januari 1996 ett tjänstekollektivavtal om justering av
anställningsvillkoren för landskapets tjänstemän för tiden 1.11.1995-31.1.1998.
Landskapsstyrelsen beslöt den 9 januari 1996 att i sin egenskap av arbetsgivare
godkänna de förslag till avtal som 20.12.1995 uppnåtts med Akava Åland r.f.,
FOA-Å r.f. och Tjänstemannaorganisationerna på Åland r.f. Landskapsstyrelsens
godkännande gavs under förutsättning att lagtinget för sin del godkänner de
merkostnader som avtalet medför.
Avtalet medförde en extra kostnad i form av ett engångsbelopp som betalades
såsom kompensation för en tidigare förlängning av sommararbetstiden för
tjänstemän med ämbetsverksarbetstid. Kostnaden, som hänför sig till budgetåret
1996 är 893.281 mark inklusive sociala avgifter/pensionspremie.
Med hänvisning till de omständigheter som framgår av de i ärendet tillgängliga
handlingarna meddelade utskottet att det i stöd av 36a § lagtingsordningen för
landskapet Åland (11172) och 4 § 2 mom. landskapslagen om tjänstekoll~ktivavtal
(22/78) på lagtingets vägnar godkände avtalet till de delar lagtingets godkännande
är erforderligt.

Utskottet har vidare antecknat sig till kännedom:
Förslag till tjänstekollektivavtal om sådana kompletteringar som avses i 6 § 2
mom. tjänstekollektivavtalet 1.11.1995 om vissa preciseringar av avtalsinnehållet
för tjänstemän vid Ålands hälso- och sjukvård.
Förslag till tjänstekollektivavtal varmed Akava Åland r. f. med tidigare parters
samtycke biträder avtalet av den 20 december 1995 om justeringar av
anställningsvillkoren för landskapets tjänstemän. Landskapsstyrelsen godkände för
sin del de förhandlingsresultat beträffande nämnda avtal som har uppnåtts vid
förhandlingar med Akava-Åland r.f., FOA:s Ålands samorganisation, FOA-Å r.f.
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och Tjänstemannaorganisationerna på Åland r.f. den 22 februari.
Förslag till tjänstekollektivavtal med ÅTFC r.f. för avtalsperioden 1.11.199531.1.1998. Landskapsstyrelsen konstaterade att enighet har uppnåtts i
förhandlingar med föreningens representanter den 6 februari 1996 om ett avtal som
följer den inkomstpolitiska linjen och godkände för sin del avtalsförslaget för
landskapets del.
Förhandlingsresultat 11. 3 .1996 gällande justeringar från och med 1.12 .1995 av
löneklasser (gropjusteringar), olika lönetillägg och tilläggsarvoden som betalas till
landskapets tjänstemän och till arbetstagare med s.k. jämförelselön (A-löneklass).
Landskapsstyrelsen beslöt för sin del godkänna förslaget till tjänstekollektivavtal/kollektivavtal och konstaterade att ärendet inte behövde underställas
lagtingets finansutskott. Tidigare anhängiggjorda ansökningar och framställningar
om löneklassjusteringar, som har hänskjutits till eller annars beaktats i
förhandlingarna om detta avtal, förklarades samtidigt slutligt avgjorda med de
resultat som avtalet utvisade.
Förslag till tjänstekollektivavtal om justeringar av hälsocentralläkares och -tandläkares, sjukhusläkares samt veterinärers åtgärds-, besöks- och intygsarvoden från
och med 1.4.1986. Landskapsstyrelsen konstaterar att avtalet är en uppföljning av
en tidigare överenskommelse i tjänstekollektivavtal av den 22 februari 1996 (6)
och att justeringarna och arvodesbeloppen är desamma som för motsvarande
yrkesgrupper i kommunal anställning i riket. Landskapsstyrelsen godkände för sin
del förslaget till avtal, som inte behövde underställas lagtinget.
Ett förhandlingsresultat 17 .6.1996 gällande justeringar fr.o.m. 1.12.1995 i
lönestrukturer för tjänstemän anställda vid Ålands hälso- och sjukvård.
Landskapsstyrelsen godkände förslaget till tjänstekollektivavtal, som inte medför
sådana merkostnader som kräver lagtingets särskilda godkännande.
Förhandlingsresultat 26.6.1996 om ändringar av anställningsvillkoren för
undervisningspersonalen vid Ålands lyceum som från och med 1.8.1996 verkar
som ett årskurslöst gymnasium. Landskapsstyrelsen godkände
förhandlingsresultatet, som inte ansågs medföra sådana merkostnader som kräver
lagtingets särskilda godkännande.
Förslag till tjänstekollektivavtal om höjningar av tabellerna för Clöneklassavlönade tjänstemän hos landskapsstyrelsen fr.o.m. 1.10.1996.
Finansutskottet antecknade sig förslaget till kännedom den 28 november 1996.
Protokoll från sammankomst 15.10.1996 mellan företrädare för landskapsstyrelens
samt Akava Åland r.f., FOA-Å r.f. och Tjänstemannaorganisationerna på Åland
r.f. Finansutskottet antecknade sig protokollet till kännedom den 28 november
1996.
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Merkostnader
Enligt 4 § 2 mom. landskapslagen om tjänstekollektivavtal (22178) skall finansutskottet
behandla avtalen såvida fråga är om merutgifter för landskapet. I 1 § i huvudavtalet om
proceduren för förhandlingar för landskapets tjänstekollektivavtal (70/81) sägs att
vederbörande i riket gällande tjänstekollektivavtal skall ligga till grund för
avtalsförhandlingarna vilket har lett till att finansutskottet tidigare beslutat att tolka
uttrycket merkostnader så att därmed avsågs merkostnader jämfört med vad som
avtalats i riket. Denna tolkning sammanhängde troligtvis med det ekonomiska system
som rådde enligt då gällande självstyrelselag.
Finansutskottet har bekantat sig med hur systemet fungerar i riket och har därvid
kunnat konstatera att de organ i Finlands riksdag som handhar motsvarande frågor
behandlar va1je ärende som innebär merkostnader jämfört med föregående avtal på
området.
Utskottet finner att det mot bakgrund av det nya ekonomiska system som infördes i
landskapet den 1 januari 1993 inte längre föreligger skäl för en sådan tolkning att med
merkostnader avses merkostnader i förhållande till vad som avtalats i riket.
Landskapsstyrelsen bör, enligt utskottets mening, därför företa en översyn av de ovan
nämnda reglerna och vid behov till lagtinget inkomma med ändringsförslag. Utskottet
anser för sin del det ändamålsenligt att centrala avtal av större betydelse överlämnas till
utskottet för godkännande medan mindre justeringar inom ramen för avtalet endast ges
utskottet till kännedom.

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

UTSKOTTETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att Lagtinget antecknar sig finansu ts ko ttets redogörelse angående
behandlingen av ärenden rörande
landskapets tjänste- och arbetskollektivavtal för år 1996 till kännedom.
Mariehamn den 11 mars 1997
Ordförande

Göran Bengtz

Sekreterare

Susanne Eriksson

