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SAMMANFATI'NING

Motionen
I motionen föreslås att landstinget hos landskapsstyrelsen skall hemställa om en utredning av
vilka arbetsvärderingssystem som kan anpassas och utvecklas för åländska förhållanden i syfte
att förverkliga principen om lika lön för likvärdigt arbete.
Utskottets förslag

Utskottet föreslår att motionen förkastas eftersom det inom förvaltningen finns långt framskridna planer på ett s.k. arbetsvärderingsprojekt.
UTSKOITETS SYNPUNK'I'ER
Liksom motionärerna konstaterar utskottet att principen om lika lön för likvärdigt arbete
aktualiserats vid olika tillfällen, nu senast i samband med att det s.k. BES-avtalet godkändes
av landstinget.

Vidare konstaterar utskottet att man inom landskapsstyrelsens jämställdhetsdelegation som bäst
planerar att i samarbete med Mariehamns stad genomföra ett arbetsvärdelingsprojekt. Projektet
kommer att ledas av en grupp bestående av representanter för jämställdhetsdelegationen, staden
och arbetstagarorganisationerna. För genomförandet av projektet avser man att med sysselsättningsmedel anställa en person.
Syftet me.d projektet är att arbeten inom vitt skilda områden, t.ex. sjukvårdsarbeten och
tekniska arbeten, skall kunna jämföras med varandra och få en könsneutral bedömning. Det
finns ett stort antal metoder för arbetsvärdering varav det stora flertalet innehåller värdering
av utbildning, erfarenhet och ansvar, samt fysisk och psykisk arbetsmiljö. Det projekt som
jämställdhetsdelegationen planerar att genomföra kommer till stor del att ske efter modell av
liknande projekt i Esbo och Väx.sjö.
Eftersom planerna på ett första arbetsvärderingssystem i landskapet är långt framskridna
föreslår utskottet att motionen förkastas. Utskottet önskar dock framhålla vikten av att en
kvalificerad person anställs för uppgiften. Enligt utskottets åsikt vore det därtill till fördel om
projektet fick en uppföljare inom landskapsförvaltningen varvid det omfattande statistiska
material som utarbetats vid landskapets ekonomiska sekretariat säkerligen väl skulle kunna
vara till nytta.
ÄRENDE1:'i BEREDNING

Landstinget har den 8 april 1992 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över nämnda
motion.
Utskottet har i ärendet hört jämställdhetssekreteraren Yvonne Tömeroos.

-2I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Isaksson, viceordföranden Nordman,
ledamöterna Englund och Häger samt ersättaren Salmen.

UTSKOTIETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

att lagtinget måtte förkasta hemställningsmotionen nr 50/ 1991-92.
Mariehamn den 5 januari 1993
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