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Finansutskottet avger härmed i enlighet med 36a § 4 mom. lagtingsordningen för 

landskapet Åland (11172, 23/78) sin årliga redogörelse till lagtinget över de äre;nden 

rörande tjänste- och arbetskollektivavtal som utskottet behandlat. 

!i V UTSKOTTET ÅR 1998 BEHANDLADE AVTAL 

Av utskottet godkända avtal: 
Utskottet godkände den 12 februari 1998 ett avtal om justering av ersättninga;.!1a ffö 

tjL\nsternännens reseersättningar vilket understli.llts utskottet för godkännande av de 

merkostnader som avtalet medför. 

Enighet om avtalet uppnåddes vid förhandlingar den 26 januari 1998 mellan Alands 
fa.ndskapsstyrelse samt AJrnva-Åland r.f., FOA:s Alands Samorganisation, FOA.-Å .1.f. 
och Tjänstemannaorganisationerna på Åland r.f. Avtalet gäller fr.o.m. den 1 jarnu.~~·i 
1998. 

A vtalsuppgörelsen följde motsvarande justeringar i riket där den genomsnittliga 

11.1..erkostnadseffekten har beräYJlats till +3,2 procent. I ett avseende har man dock avvikit 

från riksmodellen. Den gräns på 5.000 km för användande av egen bil respektive 

motorcykel efter vi1ken kilometerersättningen sänks, har slopats. Alla kilometrar föreslås 
således ersättas med samma belopp. 

Utskottet hade inga invändningar mot det underställda avtalet men framhöll att det vore 

till fördel om landskapsstyrelsen slrnUe företa en översyn av resereglema och deras 

dllämpning i syfte att uppnå bättre kostnadseffektivitet. I enlighet med nordisk praxit-: ;ir 

det t.ex. möjligt att erhålla logiersättning och eventuellt också dagtrnktamente för resor 

som förlängs så att de omfattar övernattning mellan lördag och söndag om den total<:~ 

summan fortfarande. blir lägre än om resan företas under vardagar. 

Med hänvisning till vad som framkom i ärendet och till vad som anförts ovan meddelade 
uwkottet att det i stöd av 36a § i lagtingsordningen för landskapet Åland (11172) och 4 

§ 2 mom. landskapslagen om tjänstekollektivavtal (22178) på lagtingets vägnar godkänt 

avtalet till de delar lagtingets godkännande är erforderligt. 

Utskottet godkände vidare den 21 april 1998 ett förhandlingsresultat rörande ramavtal 

om anställningsvillkoren för landskapets tjänstemän för tiden 1.1.1998-15.1.2000. 
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Avtalet ingicks den 20 mars 1998 mellan Ålands landskapsstyrelse som arbetsgivare cch 

Akava-Åland r.f., FOA:s Åland Samorganisation, FOA-Å r.f. och 
Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f. som företrädare för landskapets 

tjänstemän. Landskapsstyrelsen förordade att avtalet godkänns till den del det gäller 

dessa merkostnader. 

Landskapsstyrelsen uppgav att avtalet medför merkostnader för landskapet. Utskottet 
konstaterade att begreppet "merkostnad" i fråga om det avtal som här är aktuellt avser 

merkostnad i förhållande till lagtingets tidigare fattade beslut beträffande såväl 

tjänstekollektivavtal som landskapsbudget. 

I\1ed 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 tjänstekollektivavtal (22178) på 
lagtingets vägnar godkänt avtalet till de delar lagtingets godkännande är erforderligt. 

Uti,;kottet har vidare antecknat sig till kännedom: 
'\lid förhandlingar den 26 januari 1998 uppnådd enighet om ändringar och tillägg av 
språklig och teknisk art i landskapets allmänna tjänstekollektivavtal, 

tjänstekollektivavtalet om tjänstledighet på grund av föräldraskap och vård av barn samt 

i tjänstekollektivavtal om ålderstillägg. Tjänstekollektivavtalet godkändes för landskapets 

del av landskapsstyrelsen den 10 februari 1998. 

Förhandlingsresult.at den 18 juni 1998 om justeringar av A- och C-löneklassavlönade 

tjänstemäns löner inom ramen för en reservering för kvinno- och låglöneförhöjningar 
från den 1 januari och en allmän regleringsmån från den 1 mars 1998. Förslaget till 

tjäm;tekollektivavtal godkändes för landskapsstyrelsens del av landskapsstyrelsen den 25 

juni 1998. 

Förhandlingsresultat den 24 juni 1998 om justeringar av löner för andra än till 

läkargrupperna hörande tjänstemän vid Ålands hälso- och sjukvård enligt en reservering 

för kvinno- och låglöneförhöjningar från den 1 januari och en allmän regleringsmån från 

den 1 mars 1998. Förslaget till tjänstekollektivavtal med FOA:s Åland Samorganisation, 

FOA-Å r.f. och Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f. godkändes för 

landskapets del av landskapsstyrelsen den 1 juli 1998. 

Förhandlingsresultat den 7 september 1998 gällande ett tjänstekollektivavtal mellan 

landskaps styrelsen och Å TFC r. f. benämnda fackorganisation för perioden 1.1.1998-

15 .1.2000. Landskapsstyrelsen godkände den 18 september 1998 avtalsförslaget för 
landskapets del. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
I behandlingen av redogörelsen har ordföranden Bengtz, viceordföranden Wiklöf samt 
ledamöterna Gustafsson och Sjölund. 
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UZ'SKOl'1'ETS FÖRSLAG 
1\1ed hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Maxiehamn den 12 januari 1998 

Sekreterare 

att Lagtinget antecknar sig finans

utskottets redogörelse angående 

behandlingen av ärenden rörande 

landskapets tjänste- och arbets
kollektivavtal för år 1998 till 
kännedom. 

Göran Bengtz 

Susaime Eriksson 


