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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 36/ 1988-89 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till landskaps

lag angående ändring av landskapsla

gen om tjänstekollektivavtal. 

Stora utskottet har i ärendet mottagit lagutskottets betänkande nr 26/ 1988-89. 

Utskottet har behandlat ärendet och får i ärendet anföra följande. 

Utskottet har efter omröstning (6-2) beslutat omfatta lagutskottets förslag beträf

fande 5 § 5 mom. 

Ordföranden Tuominen och ledamoten Andersson inlämnade skriftlig reservation. 

I övrigt har utskottet beslutat omfatta det i lagutskottets betänkande framställda 

förslaget, dock så att lagändringen föreslås träda i kraft omedelbart. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

i enlighet med lagutskottets förslag, 

dock så att ikraftträdelsebestämmel

sen erhåller följande lydelse: 

Denna lag träder omedelbart i kraft (uteslutn.). 

Mariehamn den 19 september 1989 

På stora utskottets vägnar: 

Pekka Tuominen 

ordförande 

Pehr Karlström 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Tuominen, viceordfö

randen Roger Jansson samt ledamöterna Andersson, Holmqvist, Olofsson, Sundberg, 

Söderlund och Wilhelms. 



RESERVATION 

Utformningen av 5 § 5 mom. borde vara sådan att beslutanderätten 

ifråga om villkoren för arbetsgivarrepresentanterna kan 

fastställas endast av kommunala avtalsdelegationen. 

Med den skrivning, som utskottsmajoriteten omfattat, kan 

man riskera att antalet s.k. husbönder i en kommun blir 

alltför stort och vidare även riskera att de olika politiska 

partierna i fullmäktigef örsamlingarna kan utdela belöningar 

till sina respektive gunstlingar. 

Vi undertecknade anser att demokratiaspekten förutsätter 

att man behandlar kommunens alla tjänstemän på samma 

sätt, d.v.s. att villkoren för deras avtal fastställs i 

förhandlingar och ingås för samtligas del på arbetsgivar-

sidan av kommunala avtalsdelegationen. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi 

att 5 § 5 mom. måtte få 

följande lydelse: 

5 § 

I tjänstekollektivavtal kan överenskommas att tjänsteman 

som i kommun eller kommunalförbund företräder arbetsgivaren 

inte skall vara bunden av tjänstekollektivavtalet. Villkor 

i sådan tjänstemans anställningsförhållande fastställs av 

kommunala avtalsdelegationen. (Uteslutn) 
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Mariehamn den 20 september 1989 


