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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

26/1988-89 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till landskaps

lag angående ändring av landskapsla

gen om tjänstekollektivavtal. 

Landstinget har den 21 april 1989 inbegärt lagutskottets yttrande över framställ

ningen. Utskottet, som hört byråchefen Jörgen Erlund, lagberedningssekreteraren 

Michael Patrickson, avtalssekreteraren Laila S. Flink från Alands kommunala 

avtalsdelegation samt ombudsmannen Tuula Mattsson från TOC-T A och sekretera

ren Britt-Marie Lund från FOA-A, får härmed vördsamt anföra följande. 

I framställningen ingår förslag till ändring av två bestämmelser i landskapslagen 

om tjänstekollektivavtal. Dels föreslås att lantrådets förändrade ställning beaktas i 

förteckningen över tjänstemän som vid landskapsstyrelsen företräder arbetsgiva

ren. Dels föreslås ett nytt moment i 5 § som närmare reglerar hur villkoren i 

tjänsteförhållandet bestäms för kommunala tjänstemän vilka inte är bundna av 

tjänstekollektivavtal. 

Utskottet har i huvudsak omfattat de i framställningen ingående förslagen. 

Utskottet finner det ändamålsenligt att arbetsgivarrepresentanternas ställning 

regeleras även inom den kommunala sektorn. Utskottet föreslår en precisering av 

den första meningen i 5 § 5 mom. så att där uttryckligen framgår att de 

kommunala tjänstemän som står utanför förhandlingssystemet verkar som arbetsgi

varrepresentanter. Av lagtexten i övrigt framgår att parterna i det kommunala 

tjänstekollektivavtalet genom förhandlingar överenskommer om vilka tjänstemän 

som representerar arbetsgivaren. 

Utskottet konstaterar att kommunala avtalsdelegationen är och i huvudsak kommer 

att förbli det organ som fastställer villkoren för arbetsgivarrepresentanterna. 

Enligt utskottets mening kan det dock anses ändamålsenligt att en enskild kommun 

eller ett enskilt kommunalförbund i vissa fall ges rätt att fatta sådana beslut. 

Utskottet förutsätter härvid att kommunen eller kommunalförbundet i dylika fall 

har sådana kontakter till kommunala avtalsdelegationen att problem i samordnin

gen eller informationen inte uppstår. Utskottet konstaterar i sammanhanget att 

kommunala avtalsdelegationen redan nu enligt lagens 5 § 2 mom. under vissa 

förutsättningar kan besluta om bättre villkor än de som överenskommits i tjänste

kollektivavtal. 
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Ledamoten Wiklöf har i fråga om utformningen av 5 § anmält avvikande åsikt och 

hänvisat till att lagtexten borde ha utformats i närmare överensstämmelse med 

kommunala avtalsde!egationens förslag, d.v.s. så att beslutanderätten i fråga om 

villkoren för arbetsgivarrepresentanterna skulle kunna fastställas endast av kom

munala avtalsdelegationen. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

i följande lydelse: 

Landskapslag 

angående ändring av Iandskapslagen om tjänstekollektivavtal 

(Ingressen lika som i framställningen). 

2 § 

(Lika som i framställningen). 

5 § 

I tjänstekollektivavtal kan överenskommas att tjänsteman som i kommun eller 

kommunalförbund företräder arbetsgivaren inte skall vara bunden av tjänstekollek

tivavtalet. Villkor i sådan tjänstemans anställningsförhållande fastställs av kommu

nala avtalsdelegationen. Kommun eller kommunalförbund kan dock besluta att själv 

fastställa villkoren för sådan tjänsteman. Meddelande om sådant beslut skall 

ofördröjligen tillställas kommunala avtalsdelegationen. 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen). 

Mariehamn den 29 maj 1989 
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På lagutskottets vägnar: 

Gunnevi Nordman 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Nordman, viceordfö

randen Jan-Erik Lindfors, ledamöterna Christer Jansson och Wiklöf samt ersättaren 

OJofsson. 


