
se 

utskottet behandlat. 

med 36a § 4 mom. landstingsordningen för 

årligen tiH landstinget a\'ge en skriftlig redogörel

av de ärenden rörande tjänste- och arbetskollektivavtal som 

För kännedom meddelade landskapsstyrelsen att, ett tjänstekollektivavtal om l) 

allmän löneförhöjning9 2) justeringar av tjänsters, befattningars m.f 1. löneklassin-

placering och 3) från och med den l januari 1986, hade godkänts 

den 16 l innehöll inte sådana ändringar som skulle kräva 

landstingets varför landskapsstyre.lsen endast informerade finansut-

skottet om förhandlingsresultatet. 

Det tvååriga 

1986 ""'"''"'"~ 

1 

tur på att 

lång 

innebar 

Avtalet 

funktionärers 

minst l 

landskapets tjänstemän gällde fram tm den 28 februari 

tjänstekoHektivaytal ingkks den 5 juni 1986 för tiden 1 mars 

Att avtalet kom att godkännas så. sent berodde i sin 

något förhandHngsresultat förrän efter en 

avtalet den 12 juni 1986 och det 

sändes ärendet tiH finansutskottet för godkännande. 

att 

1 mars 1 skulle en 

grundlöner och årsarvoden samt tillfälliga 

skuUe hö,ias från och med den l mars 1986 med 

en i avtalet ingående lönetabell. Frän och med den 

hö.ining om minst 1,7 procent vidtas. En 

utgångspunkt från motsvarande lönejustering i låglöne justering 

riket. Vidare komrna ifråga under avtalsperioden på 

grund av utvecklingen, prisutveck1ingen och index på samma 

grunder som i riket. Samtidigt ingicks ett stort antal andra avtal beträffande 

tjänstemännens anställningsviUkor. Till den del avtalet innehöll avvikelser från 

motsvarande riksavtal innebärande merkostnader godkände finansutskottet den 13 

juni 1986 avtalet med hänvisning till .36a § landstingsordningen. 

!a,ndskapsstyrelsen att underställa landstinget ett 
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kom angående avlöningen av föreståndaren för Tro-

A vtalet innebar merkostnader jämfört med motsvaran

de avta! i riket eftersom ett lönetillägg för sjukvårdsuppgifter skulle erläggas 

enligt andra grunder. Med hänvisning till bestämmelserna i 36b § landstingsord

"'""1."·'"c"""" på landstingets vägnar avtalet den lO mars 1986. 

Den 3 september 1986 godkände landskapsstyrelsen ett kommunalt tjänsteko11ektiv

avta1 angående en sysselsättningsterapeut vid Ålands folkhälsoförbund tlll de delar 

landskapets godkännande erfordrades. Avtalet gällde endast ett tjänstetillägg för 

en och merkostnader för landskapet, vadör finansutskottet 

endast antecknade avtalet till kännedom den 18 november 1986. 

Finansutskottet har under året i enlighet med det anförda beslutat gpdkänna 

kommunalt tjänstekollektivavtal angående avlöningen av föreståndaren för 

Trobergshemmet i Mariehamn (10 mars) och 

tjänstekol1ektivavtal om justeringar i anställningsvillkoren för landskapets 

tjänstemän för avtalsperioden den l mars 1986 till den 29 februari 1988 (13 

juni). 

Utskottet fann inte anledning att i något av fallen underställa ärendet landstinget 

för fastställelse. 

Utskottet 

tjänstekollektivavtal om aHmän löneförhöjning, justeringar av tjänsters, befatt-

ningars m.f 1. 1öneinplacering samt 

januari 1986 (20 mars) och 

textändringar från och med den 1 

kommunalt tjänstekollektivavtal angående en sysselsättningsterapeut \"id Alands 

folkhälsoförbund (18 november). 

Marieharnn den 2 april 1987. 

På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 

Elisabeth Naucler 

sekreterare 


