
FINANSUTSKOTTETS REDOGÖRELSE 
Behandling av ärenden rörande landskapets tjänste• 
arbetskollektivavtal för år 1997 

och 

1997-98 FUR 1997 

Finansutskottet avger härmed i enlighet med 36a § 4 mom. lagtingsordningen för 
landskapet Åland (11172,. 23178) sin årliga redogörelse till lagtinget över de ärenden 

rörande tjänste:.. och arbetskollektivavtal som utskottet behandlat. 

AV' UTSKOTTET ÅR 1997 BEHANDLADE AVTAL 

Av utskottet godkända avtal:.· 
Utskottet godkände den 16 juli 1997 ett tjänstekollektivavtal angående ändringar i 

gällande tjänstekollektivavtal för landskapets undervisningssektor. 

Det nya tjänstekollektivavtalet slöts den 11 juni 1997 mellan Ålands landskapsstyrelse 

som arbetsgivare och Akava-Åland r.f., FOA:s Ålands Samorganisation, FOA-Å r.f. 

och Tjänstemannaorganisationerna på Åland r.f. som företrädare för landskapets 

tjänstemän. Avtalet gäller fram till den innevarande avalsperiodens utgång 31.1.1998. 

Utskottet konstaterade att de föreslagna ändringarna i tjänstekollektivavtalet företas i 
syfte att åstadkomma enhetliga och förenklade regler. Ändringarna, som tillkommit 
genom att mellanavtal och som således föreslås utanför ramen för huvudförhandlingarna, 
förefaller påkallade och ändamålsenliga. 

Utskottet konstaterade vidare att avtalet kan föranleda vissa merkostnader som dock 
totalt sett torde bli marginella och inrymmas inom budgeten för 1997. Ansvariga 

skolenheter bör enligt utskottets mening eftersträva att förverkliga avtalet inom ramen för 
gällande budget. 

Med hänvisning till vad som framkommit i ärendet och till vad som anförts ovan 
meddelade utskottet att det i stöd av 36a § i lagtingsordningen för landskapet Åland 
(11172) och 4 § 2 mom. landskapslagen om tjänstekollektivavtal (22/78) på lagtingets 
vägnar godkänt avtalet till de delar lagtingets godkännande är erforderligt. 

Utskottet har vidare antecknat sig till kännedom: 
Tjänsteakollektivavtal som ingåtts den 17 juli 1997 mellan Ålands landskapsstyrelse och 
Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund, ÅTFC r.f. om en 
lönejustering 1.10.1996 inom ramen för en kvinno- och låglönepott. 
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ÄRENDETS BEHANDLING 

I behandlingen av redogörelsen har ordföranden Bengtz, ledamoten Sjölund samt 
ersättarna Erland och Siren deltagit. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 12 februari 1998 

Ordförande 

Sekreterare 

att Lagtinget antecknar sig finans
utskottets redogörelse angående 
behandlingen av ärenden rörande 
landskapets tjänste- och arbets
kollektivavtal för år 1997 till 
kännedom. 

Göran Bengtz 

Susanne Eriksson 


