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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 14/1977-78
med anledning av landskapsstyrelsens framställning till landstinget med förslag till lagstiftn1ng rörande tjänstekollektivavtal .
Landstinget har

i

ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande nr 12/1977-78 .

Stora utskottet, som haft de remissvar tillgängliga, vilka inom landskapet
verksamma fackliga;-· sammanslutningar avgivit över de föreliggande lagförslagen och därjämte hört lantrådet Alarik Häggblom, har omfattat vad som
framförts i lagutskottets betänkande. Utlåtandena i remissvaren synes dokumentera en stark opinion för antagande av författningarna i fråga . De hänseenden vari erfarenheterna av lagarnas tillämpning efterhand kan komma
att avslöja brister och påvisa behov av tillrättalägganden kan enligt
stora utskottets uppfattning utan olägenhet lämnas beroende av nödigbefunna
initiativ till lagändringar framdeles.
Utskottets ställningstagande var icke enhälligt, av ledamoten Roald Karlsson
framställda förslag om ändring av 3 § 3 och 4 punkterna ävensom införande
av ett nytt 2 mom. i 4 § förslaget till landskapslag om tjänstekollektivavtal stöddes endast av ledamoten Sanders medan de övriga ledamöterna
stödde lagutskottets förslag Ledamöterna Roald Karlsson och Ragna Sanders
reservation fogas till detta betänkande.
Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet vördsamt föreslå
att landstinget måtte antaga lagförslagen
oförändrade .
Mariehamn den 6 januari 1978.
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avtal i landskapet Åland .
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Majoriteten i stora utskottet har utan ändringar helt omfattat
lagutskottets betänkande som likaledes går ut på ett enhälligt
godkännande av framställningen.
Undertecknade, medlemmar av stora utskottet, kan dock icke efter
att ha tagit del av utlåtandena i den senaste remissomgången,lämna
~issa

I

synpunkter obeaktade.

2 kap. 3 § i lagen om tjänstekollektivavtal skulle det enligt

vår mening ha varit ändamålsenligt
ningarna i

pun~~enaa

att de sista delarna av

men-

3 och 4 skulle uteslutas och man satte punkt

efter ordet"tjänstemannaföreninlt.
Om så skulle ske anser vi att<atbetstagarnas representanter skulle
ha en laglig möjlighet att redan i detta skede tillsammans med landskapsstyrelsen få vara med

och förhandla fram avtalspartners.

Såsom lagen nu är skriven är det landskapsstyrelsen som ensidigt kan
bestämma vem en vill förhandla med.
I 2 kap. 4 § skulle vi gärna sett ett tillägg i form

av ett nytt

moment som skulle lyda som följer:" Tjänsteinnehavare i i landskapet
skall tillerkännas minst lika förmånliga avtalsvillkor som motsvarandetjänsteinnehavare genom kollektivavtal i riket."
Detta sistnämnda försslag

har varit ett ofta förekommande

önske-

mål bland remissutlåtandena i den seaaste omgången.
Eftersom ovanstående förslag till ändriggar icke beaktR+q vid behand
lingen i stora utskottet

anse vi oss icke
Mariehamn
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Roald Karlsson

kunna , ~ :f'a tta J_~ gf_ö rsiaget.

