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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 31/ 1991-92 med anledning av 

landskapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till 

1) landskapslag om ändring av 1 § 

tjänstemannalagen för landskapet Åland 

samt 
2) landskapslag angående ändring av 3 § 

landskapslagen om tjänstekollektivavtal. 

Landstinget har den 9 mars 1992 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen. 

Utskottet, som hört lantrådet Ragnar Erlandsson, byråchefen Jörgen Erlund, 

organisationssekreteraren Tuula Mattsson från TOC-TÅ samt ombudsmannen Kurt 

Gustafsson från FFC:s distriktskontor, får härmed anföra följande. 

Framställningen ansluter sig till landskapsstyrelsens framställning nr 25/1991:...92 med 

förslag till landskapslag om Posten. Enligt förslaget skall det inom landskapets affärsverk 

vara möjligt att tillämpa bestämmelser som avviker från bestämmelserna i 

tjänstemannalagen. Vidare föreslås att affärsverks styrelser i stället för landskapsstyrelsen 

skall kunna förhandla om och ingå tjänstekollektivavtal i frågor som rör respektive verk. 

I 15 § landskapslagen om Posten på Åland (ÅFS 39/92) som landstinget antog den 4 maj 

1992 ingår bestämmelser som avviker från tjänstemannalagens bestämmelser. I samma 

lags 14 § 14 punkt anges att styrelsen godkänner arbetskollektivavtal och 

tjänstekollektivavtal inom ramen för postens befogenhet. Landstinget har sålunda i 

samband med behandlingen av postlagen för postens del samtyckt till de i framställningen 

föreslagna arrangemangen. De föreslagna ändringarna i tjänstemannalagen och 

landskapslagen om tjänstekollektivavtal har därför närmast förtydligande syfte och får för 

framtiden generell betydelse me.d tanke på eventuella andra affärsverk. 

Utskottet tillstyrker de båda lagförslagen. I förslaget till ändring av tjänstemannalagen 

föreslås, förutom en rättelse av ingressen, en förtydligande formulering som avser att 

betona att tjänstemannalagens bestämmelser gäller också anställda inom affärsverken i de 

avseenden särskilda bestämmelser inte finns i lagstiftningen om respektive affärsverk. 

Utskottet konstaterar i sammanhanget att någon definition av begreppet affärsverk inte 

finns vare sig i postlagen eller i annan landskapslagstiftning. Utskottet anser därför att 

landskapsstyrelsen bör överväga om det på annan plats i lagstiftningen borde ges vissa 

grundläggande bestämmelser om landskapsstyrelsen underställda affärsverk, särskilt om 

andra verk än Posten senare kommer att inrättas. 



Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

samt 

att Landstinget måtte anta det i 
framställningen ingående andra 

lagförslaget utan ändringar 

att Landstinget måtte anta det i 

framställningen ingående första 

lagförslaget med följande ändringar: 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av 1 § tjärultemannalagen för landskapet Åland 

I enlighet med landstingets beslut fogas till tjänstemannalagen den 6 augusti 1987 för 

landskapet Åland (61/87) ett nytt 2 mom. som följer: 

1 § 

--------~-------------------------------~----------------------------------------------------------------------

Inom landskapets affärsverk tillämpas, i den utstr&:kning därom stadgas sörskilt, 
bestämmelser som avviker från bestämmelserna i denna lag . 

. (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen). 

Mariehamn den 3 september 1992 

Pålagutskottets vägnar: 

Sune Eriksson 
·ordförande 

Lars Ingmar Johansson 
sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sune Eriksson, 
viceordföranden Sundback, ledamoten Isaksson samt ersättarna Häggblom ·och· Magnus 
Lundberg. 


