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Finansutskottets redogörelse till landstinget över handläggningen av 

ärenden rörande tjänste- och arbetskollektivavtal år 1983. 

/\llnk'.int. 

Landskapslagstiftningen rörande tjtinstekollektivavtal trä<lde i kraft den 

1 juli 1978. 

Huvudpunkterna i avtalssystemet ingår i landskapslagcn om tjänste

kollektivavtal (22/78) och för kommunala avta 1 dessutom i fandskans

lagen om kommunala avtalsdelegationen (24/78). Till dessa lagar an

sluter sig kompletterande lagstiftning och beträffande behandlings

proccdurcn har parterna ytterligare ingtitt ett s.k. huvudavt;il. 

Enligt 4 § landskapslagen om tjänstekollektivavtal skall tjänstekollek

tivavtal som medför merutgifter för landskapet, för vilkas godkännande 

erfordras beslut av landstinget, av landskaps styrelsen underställas 

landstinget såsom därom särskilt föreskrivs. Det åligger landstingets fi

nansutskott att enligt 36a § landstingsor<lningcn 1x1 landstingets vägnar 

följa förhandlingarna om tjänstekollektivavtal För l<Jndskapets tjänste

män och;till den del landstingets godkännande erfordras, godkänna avtalen. 
På motsvarande sätt skall finansutskottet enligt 36b § landstingsordningcn 
och 1 § landskapslagen om kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtals 
inverkan på landskapstmderstöd (25/78), handlägga och godkänmi kot11llllnw1a tjiin;te· 

och arbetskollektivavtal såvida dessa innebär merutgif ter för löner och 

andra fönnåner i samband med erläggande av landskapsunderstöd. 

Finansutskottet skall för varje flY till fondstinget avge skriftlig redo

görelse beträffande handläggningen av ärenden föranledda av förenämnda 

lagstiftning. 

/~\_'._t~~ _s_1~~1~~~~n jng_~~·!~;~_l:~!_;) . 

Lan<lsk~et~_!)!~1s !el_<_o l_l 5:~~)~:~Y.!.~l · 

För kännedom meddelade landskapsstyrelsen att två tjänstekollektivavtal 

hade godkänts den 17 februari 1983.Enligt det ena avtalet skall tjänste

männens löner höjas med 0,24 % fr.o.m. 1 mars 1983. överenskommelsen om 

denna höjning baserade sig på en tidigare avtalad indexklausul och överens

stämde helt med ändringen av motsvarande avtal i riket. Det andra avtalet -

tjänstekollektivavtal om anställningsvillkoren för timlärare i huvud-

syssla - tillrättalade beräkningsgrunderna för timlärare i huvudsyssla så 



-2-

att de timmar en lärare har utöver undervisningsskyldighcten i motsvarande 

lärartjänst härefter skulle beräknas på sarrrrna sätt som vid beräknande av 

en fast anställd lärares övertimmar Detta innebar att timlärnre inte 
längre får tillgodoräkna sig dyrortstillägg enUgt första dyrortsgruppen 
för samtliga timmar utan endast för de timmar som motsvarar unclervisnlngs

skyldigheten i motsvarande tjänst. Ovriga timmar räknas enligt den lägs-

ta dyrortsgruppen som numera är dyrortsgrupp två. 

Det tidigare gällande tjänstekollektivavtalet gällde perioden 1 mars 1981 

28 rehrn~1 ri 1983, varför lan<lsktipsstyrelsen ingick nytt tjänstekollek

tivavtal för perioden 1 mars 1983 - 29 februari 1984. Avtalet innebar 

inte sådana merutgifter som skulle kräva särskilt godkännande av finans
utskottet, var för lamlskapsstyrelsen endast informcracle utskottet om 

avtalets innehåll. 

Den 6 oktober ingicks ett avtal om justering av tjänstemännens anställ

ningsvillkor räknat fr.o.m. den 1 oktober 1983. Landsk;1psstyrelscn fann 

att avtalet inte erfordrade fin:msutskottcts J1.odl<fi1111;11Hh' \':1 rri\r ;1rt ;i 1,,t 

endast delgavs utskottet för kfuule<lom. Avtalet är i kraft frän den 1 

oktober 1983 till den 29 februari 1984. 

Kommunala avtal. 
Den 26 april godkiindc J;111dsknpsstyr<.'lscn, till de dcL1r l<mdskapcts god-

kännande erfordrades, ett kommunalt tjänstekollektivavtal om villkoren 

i anställningsförhållande för tirnlärare i huvudsyssla. Avtalet innebar 

inte merkostnader varför beslutet endast meddelades finansutskottet till 

kännedom. 

Den 6 september godkände landskapsstyrelsen 1) konnnunalt tjänstekollektiv

avtal för tiden 1 april 1983-29 februari 1984, 2) kommunalt arbetskollek

tivavtal för månadsavlönade arbetstagare för tiden 1 april 1983-29 februari 
1984, 3) tjänstekollektivavtal angående justering av bilagorna 19 och 20 

från den 1 juni 1983 samt 1 januari 1984 och 4) arbetskollektivavtal an

gående justering av arbetskollektivavtalet för månadsavlönade arbetstagare 

från den 1 juni 1983 samt från den 1 januari 1984. Avtalen godkändes till 

den del de berör landskapsbidragsavlönade tjänstemän och arbetstagare utan 

att underställas finansutskottet, dock inte ;1 vt~1l ntmm1er 2 som ti Jlstä 11-

des finansutskottet för godkännande. Den 12 september 1983 benand-

lade finansutskottet landskapsstyrelsens skrivelse och godkänJe 

med hänvisning till 36b § landstingsordningen och 1 § landskaps-
lagen om kommunalt tjänstekollektivavtals inverkan på landskapsunderstöd 
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på landstingets vägnar avtalet till de delar landstingets godkännande 

erfordrades. 

Lnndskapsstyre1 sen godkände <len :> november 1 ~l8:l, t i'! I Jcn dl' 1 Lt11dsk~1ps

myndigheternas godkännande är erforderligt med stöd nv l3ndskapslagcn om 

kommunalt tjänstf""''och arbetskoLicktivavta1s invcrbn pö 1anJskapsundcrstöcl,ctt 

kommunalt tjänstekollektivavtal om villkoren i anställningsförhållandet 

för vissa tjänstemän i C-löneklass från den 1 oktober 1983. Avtalet har 

konstaterats inte avvika från rikets motsvarande avtal varför f inansut

skottets godkäMande inte erfordrades utan avtalet antecknader- e!'.dast till 

utskottets kännedom. 

Behandlade ärenden. 

Finansutskottet har under året i enlighet med det ovnn anfönb godkfint 

- kommunalt arbetskollektivavtal för månadsavlönade arbetstagare rör 

tiden 1 april 1983 - 29 februari 1984. (12.9). 

Utskottet f;:_t1111 inte anlednb1g att i sin tur underställa ärendet 

landstinget för fastställelse. 

Utskottet har vidare antecknat sig till kännedom 

- tjänstekollektivavtal som innebär en höjning av tidigare avtalade 

indexklausul (22.4), 

- tjänstekollektivavtal om anställningsvillkoren för timlärare i huvud

syssla (22.4), 

- kommunalt tjänstekollektivavtal om villkoren i anställningsförhållande 

för timlärare i huvudsyssla (6.5), 

- tjänstekollektivavta]et för perioden 1 mars 1983 - 29 februari 1984 (6.5), 

- kommunalt tjänstekollektivavtal för tiden 1 april 1983 - 29 februari 

1984 (12.9)' 
- tjänstekollektivavtal angående justering av bilagorna 19 och 20 Cdn den 

1 juni 1983 och fdn elen 1 januari 1984 Cl2.9), 

- arbetskollektivavtal angående justering av arbetskollektivavtalet för 

månadsavlönade arbetstagare från den 1 juni 1983 och rrfö1 den 

1 januari 1984 (12.9), 

- avtal om justering av tjänstemännens anställningsvillkor räknat fr.o.rn. 

den 1 oktober 1983 (9. 11) och 

- korrnnunalt tjänstekollektivavtal om villkoren i anställningsförhållandet 

för vissa tjänstemän i C-löneklass fr.o.m. den 1 oktober 1983 (18.11). 

:Marie-



hann den 21 mars 1984. 
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På finansutskottets vägnar: 

Roger Junsson 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare. 


