
FINANSUTSKOTTETS REDOGÖRELSE 
Behandlingen av ärenden rörande tjänste- och arbetskollektivavtal för år 
1992 

Finansutskottet skall i enlighet med 36a § 4 mom. landstingsordningen för landskapet 

Åland (11172, 23178) årligen till landstinget avge skriftlig redogörelse över 

handläggningen av de ärenden rörande tjänste- och arbetskollektivavtal som utskottet 

behandlat. 

AV UTSKOITET AR 1992 BEHANDLADE AVTAL 

La.ndskapets tjänstekollektivavtal 
Landskapsstyrelsen godkände den 25 november 1991 ett tjänstekollektivavtal om 

justeringar av anställningsvillkoren för de tekniska tjänstemän hos landskapet som Ålands 

tekniska funktionärsorganisationers centralförbund representerar. Avtalet ingicks med 

Ålands tekniska funktionärsorganisationers centralförbund A TFC r .f. och var en justering 

av de vilJkor som partema enats om den 6 juni 1991 för den senare hälften av 

avtalsperioden 1 mars 1990 - 29 februari 1992. Enligt avtalet har parterna enats om att 

justera "landskapets tekniska tjänstemäns" löneklassinplaceringar fr.o.m. den 1 maj 1991. 

Avtalet skulle gälla fr.om. den 1 maj 1991 t.o.m. den 29 februari 1992. Förslaget 

medförde en smärre merkostnad och därmed en överskridning av den för förhöjningarna 

framräknade lönepotten. Landskapsstyrelsen ansåg dock med hänsyn till de alternativ 

som stod parterna till buds vid förhandlingarna och den ringa merkostnad (58 

mark/månad) som det var fråga om att det var skäligt att godkänna avtalet. Till den del 

avtalet innehöll avvikelser från motsvarande riksavtal innebärande merkostnader för 

· landskapet godkände finansutskottet den 2 januari 1992 avtalet med hänvisning till 36a 

§ landstingsordningen. 

Den 19 december 1991 ingick landskapsstyrelsen ett tjänstekollektivavtal om reglering av 

arbetstiderna i samband med trettondagen och Kristi himmelsfärdsdagen. Avtalet innehöll 

inte sådana ändringar som skulle kräva landstingets godkännande varför finansutskottet 

endast antecknade förhandlingsresultatet till kännedom. 

Den 27 februari 1992 godkände landskapsstyrelsen ett tjänstekollektivavtal med Akava

Åland r.f., FOA-Å r.f. och TOC-TÅ r.f. för tiden fram till och med den 31 oktober 

1993. Förhandlingsresultatet baserade sig på det inkomstpolitiska avtalet i riket för åren 

1992-93. Samma dag godkände landskapsstyre+sen också ett tjänstekollektivavtal med 

Akava-Åland r.f., FOA-Å r.f. och TOC-TÅ r.f. om justeringar av anställningsvillkoren 

för tjänstemän inom landskapets undervisningsseldor. Avtalen innebar inte merkostnader 

för landskapet varför finansutskottet endast antecknade förhandlingsresultaten till 
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kännedom. 

Den 19 maj 1992 godkände landskapsstyrelsen ett tjänstekollektivavtal med ÅTFC r.f. 
för tiden 1 januari 1992 - 31 oktober 1993. Avtalet innehöll inte sådana ändringar som 
skulle kräva landstingets godkännande varför finansutskottet endast antecknade 
förhandlingsresultatet till kännedom. 

Kommunala avtal 
Den 14 november 1991 godkände landskapsstyrelsen nio kommunala avtal till de delar 
de skulle utgöra grund för betalning av landskapsandeL De medförde inte sådana 
merkostnader som krävde landstingets godkännande. Beslutet gällde tjänstekollektivavtaf 
om ändring av det kommunala tjänstekollektivavtalet för undervisningsområdet den 1 
mars 1990 - 29 februari 1992, tjänstekollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar' 
grnpplivförsäkring, arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar 
grupplivförsäkring, tjänstekollektivavtal om justering av 38 § i bilaga 3 till det 
koinmunala tjänstekollektivavtalet för undervisningsområdet, tjänstekollektivavtal om 
justering av de nedre och övre gränserna för måltidsersättningama fr.o.rn. den 1 mars 
1991, tjanste- och arbetskollekiivavtal om ändring av de kommunala tjänsteinnehavarnas 
och arbetstagarnas löneklassificering fr.o.m. den 1 maj 1991, tjänstekollektivavtal om 
justering av bilaga 11 till det allmänna kommunala tjänstekollektivavtalet (1 mars 1990 -
29 febaruari 1992), de kommunala tjänsteinnehavarnas förtroendemaimaavtal jämte 
tillämpningsdirektiv samt tjänstekollektivavtalet om ändring av bilaga 19 till det allmänna 
kommunala tjänstekollektivavtalet den 1 mars 1990 - 29 februari 1992. Finansutskottet 
antecknade samtliga avtal tj~l kännedom. 

Samma dag godkände landskapsstyrelsen. ett i.mderteckflihgsprotokoll angående ändring 
av bilaga 6 till ciet kommunala arbetskollektivavtalet för månadsavlönade arbetstagare 
gällande familje.dagvårdare fr.o.m. den 1 maj 1991. Frågan gällde erläggande av 
ersättning till familjedagvårdare för kvälls- och nattarbete enligt 18 § 1 och 2 mom. i 
avtalet på motsvarande sätt som skett sedan år 1979. De merkostnader d~tta medförde 
var mycket ringa jämfört med vad som utbetala~ i motsvarande fall i rik~t och innebar 
ett fullföljande av en tidigare godkänd allmän ändring av samma slag. Finansutskottet 
godkände den 2 januari 1992 landskapsstyrelsens förslag till beslut. 

Den 2 april 1992 godkände landskapsstyrelsen justeringar av maximibeloppet fr.o.m. den 
1 mars 1992 för kostnader föranledda av landskapsandelar till sådana förhöjningar av 
kommunala Y-löner som sker på basen av kommunal myndighets prövning. 
Landskapsstyrelsens beslut var en uppföljning av tidigare beslut i samma ärende från den 
16 augusti 1990 och den 9 maj 1991 och innebar att beträffande maximibeloppet för 
landskapsandelar för ifrågavarande, av prövning beroende lönejusteringar skulle tillämpas 
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vad om motsvarande maximibelopp i riket har fastställts i kommunala 
arbetsmarknadverkets cirkulär A 1/1992. Detta innebar att tidigare fastställda 
maximibelopp som, beroende på förvaltningsområdet, var 1,25 - 2,05 procent beräknat 
kumulativt från nivån i februari 1990, fortfarande skulle gälla. Finansutskottet 
antecknade beslutet till kännedom. 

Landskapsstyrelsen beslöt den 19 maj 1992 att godkänna sex kommunala avtal till de 
delar de skulle utgöra grund för betalning av landskapsandelar. De medförde inte sådana 
merkostnader som krävde landstingets godkännande. Beslutet gällde arbetskollektivavtal 
om justering av förtroendemannaparagraferna i de kommunala arbetskollektivavtalen för 
månadsavlönade och timavlönade arbetstagare, separat tjänstekollektivavtal om 
bibehållande av semesterförmån för lärare som överförs från Brändö och Kumlinge 
högstadiedistrikt till respektive kommuns tjänst, tjänstekollektivavtal om justering från 
den 1 november 1991 av de allmänna kommunala tjänstekollektivavtalets (1 mars 1990 -
29 februari 1992) bilaga ll gällande anstiillningsvillkoren för veterinärer och av bilaga 
11 A gällande kommunalveterinärtaxan, förlängning av giltighetstiden för de kommunala 
tjänste- och arbetskollektivavtalen, tjänste- och arbetskollektivavtal om förhöjning av den 
ersättning för måltidskostnader som avses vid tjänste- och arbetskollektivavtalet om 
huvudavtalsorganisationernas arbetsmarknadsutbildning samt tjänstekollektivavtal om 
uppsägningstid och grunder för uppsägning för kommunala tjänsteinnehavare. Avtalen 
antecknades till kännedom. 

Samma dag godkände landskapsstyrelsen ett separat tjänstekollektivavtal om avlöning för 
överläkare Juha Ahlroth vid Ålands vårdförbund. Avtalet innebar merkostnader för 
landskapet i form av höjda landskapsandelar. Landskapsstyrelsen beslöt dock att förorda 
ett godkännande. I riket fanns tidigare en specialbestämmelse om att särskild ersättning 
skulle erläggas till läkare som handhade annan tjänst vid sidan av den huvudsakliga 
tjänsten. Aniedningen till att bestämmelsen infördes var svårigheten att besätta tjänster. 
Från och med den 1 maj 1991 har dock denna specialbestämmelse slopats eftersom 
arbetskraftssituationen i riket är sådan att tjänsterna ändå kunnat besättas. Vid Ålands 
vårdförbund hade man inte kunnat tillsätta överläkartjänsten vid mentalvårdsbyråns 
vuxenmottagning trots att tjänsten lediganslagits två gånger per år varför ett avtal hade 
ingåtts om att vårdförbundet t.o.m. den 30 juni 1992 skulle få tillämpa denna 
specialregel innebärande att tillägg kan betalas vid handhavande av annan tjänst förutom 
huvudtjänsten. Landskapsstyrelsen beslöt förorda att merkostnaderna skulle godkännas 
dock så att det klargjordes att man från landskapets sida inte var beredd att godkänna 
någon förlängning av arrangemanget efter den 30 juni 1992. Ålands vårdförbund borde 
också uppmanas att redogöra för vilket läkarbehovet är och i vilken mån läkartjänster nu 
köps och framdeles avses köpas utifrån. Vidare godkände landskapsstyrelsen ett tjänste·
och arbetskollektivavtal från och med den 1 maj 1991 om justering av det kommunala 
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tjänstekollektivavtalet för undervisningsområdet och om justering av det kommunaJa 
arbetskollektivavtalet för månadsavlönade arbetstagare (funktionärer) 1 mars 1990 - 29 

febmari 1992. Avtalet innebar en merkostnad jämfört med motsvarande avtal i riket 

eftersom avtalsparterna enats om att sänka undervisningssk:yldigheten för föreståndare för 
låg- och högstadieskolorna genom att foga till ett nytt 8 mom. under 59 § i bilaga 3 till 
läraravtalet. Det är endast i den åländska skärgården som årskurserna 1-9 i gnmdskolan 
finns i samma skola. För att kompensera det merarbete som skolföreståndarna i en sådan 

skola har p.g.a. att där ofta finns fler och mer oerfarna lärare än i andra skolor att 
handleda och för att undvika inrättande av rektorstjänster i sådana skolor, vilket skulle 

bli mycket dyrare, hade avtalsparterna kommit överens om en sänkning av 

undervisningsskyldigheten. Landskapsstyrelsen föreslog att även detta avtal skulle 

godkännas. De båda sistnämnda avtalen som innebar merkostnader för landskapet 

godkändes av finansutskottet. 

Den 19 maj 1992 godkände landskapsstyrelsen arbetskollektivavtal om ändring av 2 § 

och upphävande av 3 § i det kommunala arbetskollektivavtalet för månadsavlönade 

arbetstagare samt om upphävande av arbetskollektivavtalet om uppsägningsskydd och 

permittering samt ett underteckningsprotokoll om de allmänna kommunala tjänste- och 

arbetskollektivavtalet 1992-93, 53 och 87 §§. Avtalen godkändes till de delar de skulle 

ligga till gmnd för betalning av landskapsandelar. Eftersom de inte innebar merkostnader 

antecknades de av finansutskottet till kännedom. 

Den 20 augusti 1992 godkände landskapsstyrelsen ett kommunalt tjänste- och 

arbetskollektivavtal om ändring av tjänste- och arbetskollektivavtalen om ekonomisk 

förmån som motsvarar grupplivförsäkring till den del det skulle ligga till grund för 

utbetalning av landskapsandelar. Avtalen innebar inte merkostnader för landskapet varför 

finansutskottet endast antecknade avtalen till kännedom. 

Föneckning över behandlade ärenden 
Finansutskottet har under året i enlighet med det anförda beslutat godkänna 

landskapsstyrelsens förslag till beslut vad gäller 

underteckningsprotokoll angående ändring av bilaga 6 till det kornrnunaJa 
arbetskollektivavtalet för månadsavlönade arbetstagare gällande familjedagvårdare 

fr.o.m. den 1 maj 1991 (2 januari), 

tjänstekollektivavtal om justeringar av anställningsvillkoren för de tekniska 

tjänstemän hos landskapet som ÅTFC r.f. representerar (2 januari), 
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separat tjänstekollektivavtal om avlöning för överläkare Juha Ahlroth vid Ålands 
vårdförbund (5 juni) samt 

tjänste- och arbetskollektivavtal fr.o.m. den 1 maj 1991 om justering av det 
kommunala tjänstekollektivavtalet för undervisningsområdet och om justering av det 
kommunala arbetskollektivavtalet för månadsavlönade arbetstagare (funktionärer) den 
1 mars 1990 - 29 februari 1992 (5 juni). 

Utskottet fann inte anledning att i något av fällen underställa ärendet landstinget för 
fastställelse. 

Utskottet har vidare antecknat sig till kännedom 

tjänstekollektivavtal om ändring av de kommunala tjänstekollektivavtalet för 
undervisningsområdet den 1 mars 1990 - 29 februari 1992 (2 januari), 

kommunalt tjänstekollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar 
grupplivförsäkring (2 januari), 

kommunalt arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar 
grupplivförsäkring (2 januari), 

tjänstekollektivavtal om justering av 38 § i bilaga 3 till det kommunala 
tjänstekollektivavtalet för undervisningsområdet (2 januari), 

kommunalt tjänstekollektivavtal om justering av de nedre och övre gränserna för 
måltidsersättningar fr.o.m. den 1 mars 1991 (2 januari), 

tjänste- och arbetskollektivavtal om ändring av de kommunala tjänsteinnehavarnas 
och arbetstagarnas löneklassificering fr.o.m. den 1 maj 1991 (2 januari), 

tjänstekollektivavtal om justering av bilaga 11 till det allmänna kommunala 
tjänstekollektivavtalet (1 mars 1990 - 29 februari 1992) (2 januari), 

de kommunala tjänsteinnehavarnas förtroendemannaavt.al jämte tillämpningsdirektiv 
(2 januari), 

tjänstekollektivavtal om ändring av bilaga 19 till det allmänna kommunala 
tjänstekollektivavtalet 1 mars 1990 - 29 februari 1992 (2 januari), 
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tjänstekollektivavtal om reglering av arbetstiderna i samband med trettondagen och 
Kristi himmelsfärdsdagen (2 januari), 

tjänstekollektivavtal med Akava-Åland r.f., FOA-Å r.f, och TOC-TÅ r.f. för tiden 
fram till och' med den 31 oktober 1993 (11 mars), 

tjänstekollekiivavtal med Akava-Aland r.f., FOA-Å r.f. och TOC-TÅ r.f. om 
justeringar av anställningsvillkor för tjänstemän inom landskapets 
undervisningssektor (11 mars), 

landskapsstyrelsens beslut att beträffande maximibeloppet för kostnader föranledda 
av landskapsandelar för kommunala Y-löner tillämpa de av kommunala 
arbetsmarknadsverkets i riket fastställda cirkuläret A 1/1992 (9 april), 

arbetskollektivavtal om justering av förtroendemannaparagrafen i de kommunala 
arbetskollektivavtalen för månadsavlönade och timavlönade arbetstagare (5 juni), 

separat tjänstekollektivavtal om bibehållande av semesterförrnån för lärare som 
överförs från Brändö och Kumlinge högstadiedistrikt till respek1iva kommuns tjänst 
(5 juni), 

tjänstekollektivavtal om justering från den 1 november 1991 av det allmänna 
kommunala tjänstekollektivavtalet (1 mars 1990 - 29 februari 1992) bilaga 11 
gällande anställningsvillkoren för veterinärer och av bilaga 11 A gällande 
kommunal veterinärtaxan (5 juni), 

förlängning av giltighetstiden för de kommunala arbets- och tjänstekollektiva,vtalen 
(5 juni), 

kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal om förhöjning av den ersättning för 
måltidskostnader som avses tjänste- och arbetskollektivavtalet om 
huvudavtalsorganisationernas arbetsmarknadsutbildning (5 juni), 

tjänstekollektivavtal om uppsägningstid och grunder för uppsägning för kommunala 
· tjänsteinnehavare (5 juni), 

kommunalt arbetskollektivavtal om ändring av 2 § och upphävande av 3 § i det 
kommunala arbetskollektivavtalet för månadsavlönade arbetstagare samt om 
upphävande av arbetskollektivavtalet om uppsägningsskydd:och permittering (5 juni), 
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underteckningsprotokoll om det allmänna kommunala tjänste- och 

arbetskollektivavtalet 1992-1993, 53 och 87 §§ (5 juni), 

tjänstekollektivavtal med ÅTFC r.f. för tiden 1 januari 1992 - 31 oktober 1993 (5 

juni) samt 

kommunalt tjänste~ och arbetskollektivavtal om ändring av tjänste- och 

arbetskollektivavtalen om ekonomisk förmån som motsvarar grnpplivförsäkring (2 

september). 

Mariehamn den 14 januari 1993 

På finansutskottets vägnar: 

Ordförande Magnus Lundberg 

Sekreterare Elisabeth Naucler 




