
· 1. Förslag 

1991-92 Lt - Ls framställning nr 27 

LANDSKAPSSTYREI.SENS FRAMSTÄLLNING 

till landstinget med förslag till 

1) landskapslag om ändring av 1 § tjänstemanna

lagen för landskapet Åland samt 

2) landskapslag angående ändring av 3 § landskaps

lagen om tjänstekollektivavtal. 

Landskapsstyrelsen föreslår att tjänstemannalagen för landskapet Åland (61/87) 

kompletteras med en bestämmelse om att det inom landskapets affärsverk tillämpas 

bestämmelser som avviker från bestämmelserna i tjänstemannalagen. Landskaps

styrelsen föreslår även att landskapslagen om tjänstekollektivavtal (22178) kompletteras 

med en bestämmelse om att landskapets affärsverk kan ges rätt att förhandla på 

landskapets vägnar i frågor som rör verket. 

Ändringarna föranleds av förslaget till landskapslag om Posten (framst. nr 

2511991-92). 

2. Bakgrund 

2.1. Förslaget till landskaps/ag om Posten 

Med stöd av den nya självstyrelselagen övergår lagstiftningsbehörigheten i frågor 

som rör postväsendet från landskapet till staten. Med anledning av detta har 

landskapsstyrelsen föreslagit en landskapslag om Posten. 

Enligt förslaget till postlag skall landskapets postväsende organiseras som ett 

affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Det innebär att Posten skall vara en del av 

landskapsförvaltningen men ha en långtgående självständig beslutanderätt i frågor som 

rör dess verksamhet. Lagtinget skall fastställa den grundläggande service som Posten 

skall tillhandahålla varefter landskapsstyrelsen skall fastställa ett servicemål och ett 

resultatmål för Postens verksamhet. Posten får därefter själv organisera sin 

verksamheten så att målen uppnås. Av Postens inkomster och utgifter skall endast ett 

belopp som motsvarar avkastningskravet tas in i landskapets budget. 

2. 2. 1jänstemannalagen för landskapet Aland 

Bestämmelser om landskapets tjänstemän samt om tjänster vid verk och 
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landskapet Åland. 

Enligt förslaget till postlag skall följande undantag från tjänstemannalagens 

bestämmelser tillämpas inom landskapet'i afärsverk Posten. 

För det första skall Postens ~;tyrelse handha de uppgifter som enligt 

tjänstemannalagen ankommer på landskapsstyrelsen. Sålunda skall Postens styrelse 

inrätta och indra alla tjänster, utnämna och säga upp tjänstemännen samt handha övriga 

ärenden som berör tjänstförhållandena. För det andra kan ordinarie tjänster vid Posten 

besättas utan att lediganslås. För det tredje kan landskapsstyrelsen, oberoende av 

tjänstemannalagens bestämmelser, säga upp Postens verkställande direktör då skäl 

därtill föreligger. 

2.3. Landskaps/agen om tjänstekollektivavtal 

Enligt 3 § landskapslagen om tjänstekollektivavtal är landskapsstyrelsen 

förhandlingspart på landskapets vägnar vid fastställande av tjänstekollektivavtal för 

landskapets tjänstemän. 

Enligt förslaget till postlag skall Postens styrelse ha rätt att godkänna tjänste

kollektivavtal. 

3. Syfte med ändringarna 

Eftersom landskapslagen om Posten är en speciallag i förhållande till såväl 

tjänstemannalagen som tjänstekollektivavtalslagen är bestämmelserna i postlagen 

tillräckliga för att möjliggöra de föreslagna undantagen. Landskapsstyrelsen anser det 

dock ändamålsenligt att i förtydligande :1yfte ta in bestämmelser om undantagen även 

i tjänstemannalagen och tjänstekollektivavtalslagen. 

I framtiden kan även andra delar av Jandskapsförvaltningen än postväsendet komma 

att organiseras i affärsverksform. Land:;kapsstyrelsen föreslår därför att ändringarna 

innehåller allmänna hänvisningar till landskapets affärsverk och inte endast till Posten. 

Landskapsstyrelsen föreslår att landstinget antar följande lagar. 
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1. LANDSKAPSLAG 
om ändring av 1 §tjänstemannalagen för landskapet Åland 

I enlighet med landstingets beslut fogas till 1 § tjänstemannalagen för landskapet 

Åland (61/87) ett nytt 2 mom. som följi~r: 

I § 

Inom landskapets affärsverk ti !lämpas bestämmelser som avviker från 

bestämmelserna i denna lag. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1993. 

2. LANDSKAPSLAG 
angående ändring av 3 § land.skapslagen om tjänstekollektivavtal 

I enlighet med landstingets beslut ändras 3 § 1 mom. 1 p. landskapslagen den 19 

april 1978 om tjänstekollektivavtal (22/78), sådan den lyder i landskapslagen den 6 

augusti 1987 (64/87), som följer: 

3 § 

Förhandlings- och avtalsparter är: 

1) på landskapets vägnar landskaps styrelsen eller, om så stadgas särskilt, affärs

verks styrelse i frågor som rör verket, 

Denna lag träder i kraft den 1 januari. 1993. 

Mariehamn den 27 februari 1992 

Vicelantråd Harriet Lindeman 

Lagberedningssekreterare Lotta Wickström-Johansson 
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Bilaga 

1. LANDSK.APSLAG 
om ändring av 1 § tjänstemannalagen för landskapet Åland 

I enlighet med landstingets beslut fogas till 1 § tjänstemannalagen för landskapet 

Åland (61/87) ett nytt 2 mom. som följer: 

Gällande lydelse 

1 § 

(nytt 2 mom.) 

Föreslagen lydelse 

1 § 

Inom landskapets affärsverk till
lämpas bestämmelser som avviker från 
bestämmelserna i denna lag. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 

1993. 
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Bilaga 

2. LANDSKAPSLAG 
angående ändring av 3 § lanoskapslagen om tjänstekollektivavtal 

I enlighet med landstingets beslut ändras 3 § 1 mom. 1 p. landskapslagen den 19 

april 1978 om tjänstekollektivavtal (22/78) som följer: 

Gltllande lydelse 

3 § 
Förhandlins- och avtalsparter är: 

1) på landskapets vägnar landskaps
styrelsen, 

Föreslagen lydelse 

3 § 

Förhandlings- och avtalsparter är: 

1) på landskapets vägnar landskaps

styrelsen eller, om så stadgas säskilt, 

affärsverks styrelse i frågor som rör 
verket, 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. 


