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T ,/\ClffSKO'JTETS BFl';\NK/\NDl~ nr 1 /1982-83 meJ 

anledning av landskapsstyrelsens framställ

ning till landstinget med förslag till land

skapslag angående ändring av Jandskapsfagen 

om tjänstekollektivavtaJ. 

Landstinget har irhegärt lagutskottets yttrande över framställningen. Ut

skottet ,som i ärendet hört kanslichefen Gunnar Jansson, byråchefen Jörgen 

Er1und, förtrocnJc11urmcn för /\k:iva-/\Jan<l, rUttsbiträJet Bern<lt llolmström 

samt huvudförtroendernmmen för TOC-TA, överbyggmästaren Bengt Dahlen, får 

härmed vördsamt anföra följande. 

Utskottet omfattar den i framställningens 2 § ingiicndc principen om att vissa 

tjänstemän skulle stå på sidan av tjänstekollektivavtalssystemet för att 

kunna vara tillgängliga för arbetsgivaren i en eventuell konfliktsHuation 

samt för att företräda landskapsstyrelsen vid tjänstekollektivavtalsförhand

lingar. 

Utskottet konstaterar samtidigt att den krets av tjänsteinnehavare som htir

igenom skulle ställas utanför tjänstekollektivavtalssystemet borde vara så 

liten som möjligt. För detta talar bl.a. att berörda tjänsteinnehavare genom 

att inte omfattas av förhandlings- och avtalssystcrnct fr[mtas en betydelse

full rättighet i jilinförelsc med andra tjänsteinnehavare. 

Det vore vidare enligt utskottets uppfattning mest 8ndamålsenligt att de 

tjänsteinnehavare som på föreslaget sätt skulle företräda arbetsgivaren direkt 

skulle anges i lagtexten. Utskottet har därför omarbetat förslagets 2 § och där 

in de tjUnstcinnchavarc som cn1 igt utskottets uppfattning skulle före-

träda arbetsgivaren. Dessa föreslås vara lantrådet, kanslichefen, finans

chefen, överingenjören (avdelningschef vid trafikavdelningen) samt byrå

cheferna vid kansl iavdc1n ingens hyggnnds- och hr:mclskydJshyril :;;1111t ;1vt:1l s

och personalbyrå. Byggnads- och brandskyddsbyrån handhar centralt förvalt

ningen av landskapets fastigheter vilket motiverat att byråchefen införts 

i lagtexten. Ett förslag av ordföranden J.-E. Lindfors understödd av leda

moten Bert Häggblom om att polismästaren vid Alands polisdistrikt skulle 

hänföras till gruppen arbetsgivarens företrädare har förkastats efter om

röstning (3-2). 

Utskottet har i förtydligande syfte medtagit hela 2 § 1 lagtexten, vilket 

även föranlett en ändring i lagförslagets ingress. 
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Utskottct har oförUndrat omfattat förslaget till ny Sa §. Atgänlen är ända

mi11 scnl ig och hnr understötts frtin kommunalt httll. Med t~inkc pil <len praktisk1 

tilHi.mpningen vore det dock enligt utskottets uppfattning ändamålsenligt att 

i kommunallagen införa en hänvisning till ifrågavarande bestämmelser i tjäns

teko Uckt i va vtals1 agen. Utskottet har till betänkandet fogat en kläm av 

detta innehåll. 

l\llecl hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

i följande lydelse: 

L a n cl s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om tjtinstcko11cktivavtal. 

! en 1 ighet med landstingets beslut 

ti.ndras 2 § (uteslutn.) landskapslagen den 19 april 1978 om tjänstckol

lektiv:wtal (22/78), där~".'--~-~-'?1!1.: __ } 12t.m}(te!.1 ~~d~ den lyder_~drad i land

skapsbgcn den 24 november 1981 (76/81) samt 
---·--- .. ··- -------- .. -- ---- . . 

foga:~ till (uteslutn.) lagen en ny Sa § som följ er: 

2 §. 

Angitcnde villkoren i tjänsteinnehavares anställningsförhållande gäller, 

utan hinder av vad i lag är stadgat 1 vad därom bestämmes genom tjänstckol-

1 t iv:ivt:1l. Tji:instcinne}1;1v;rrc titnjuter 1 ikvi:il minst de förmf\ncr, hetriil

rundc vilka enligt Jag sämre vjJJkor Cör hans vidkor11111.:rndc _l_ntc Lir avt:.1L1s. 

Ti 11 villkoren i anställningsförhållande hänförs inte gnmderna för land

skapets eller kommunc1nas ämbetsverks och inrättningars organisation clJcr 

ann:rn reglering av desamma, ej heller inrättande eller indragning av tjänst, 

myndighets ål:igganden eller inre arbetsfördelning, arbcts1edningen, arbctsmc-

cl uppkomsten av tjtinstcförhållan<le eller cWrme<l jämförligt an-

1 lningsförhå11amle eller grunderna för deras upphörande. 

Avtal får ej ingås om 

IJ kompetenskrav för tjiinst, hcfordringsgnmdcr, tjiinstcinnchav;1rcs skyl

digheter, disciplin eller tjä11stle<lighet på annan grund än studier, sjukdom 

eller havandeskap och förlossning; 

2) pensioner, familjepcnsioner eller därmed jämförliga andra förmåner, 

hyran för bostad som innehas på grundval av tjänsteförhållan<le eller nytt

jande av landskapet eller kommunen tillhörig annan egendom; ej heller om 

:\)de fdgor, hctriiff:mdc vilka för ilrhctst;1g;1r11;1s del ÖVl'rt'llSk\)llllncbc 

inte kan träffas genom arbetskollektivavtal. 

Enligt vad landskapsstyrclsen bcstänllller, ankrnmner det på 

lantrådet, 



avdeJnin~;schcfema vid Alancls Janclsbpsstyrelses centrala ämbetsverks kansJj-, 

l)nans- och traf ikavdclningar, samt 

byrtKhefema vid kansJ iavdelningens byggnads- och brandskydclshvrå och :wtaJ s

ocl1 person;i J hvrt\ 

att Cörcträda Jambkapsstyrelscn vid ri:irh;1nd1 im~;ir enl i '~t denna l ng och niir 

nrhetstvist uppstår samt att bi träda landskapsstyrelsen vid förberedelserna 

för dessa förhandlingar. Lönekla~·sificering för här avsedda tjänster samt 

:1nrodcn tiJ l deras innehavare bestiims genom särskilda hes lut av lan<lskapsstvrelsen. 

Beträffande anp;elägenheter som :inte reglerats genom tjänstekollektivavtal 

smnt bctrtl ffande i 3 mom. avsedda angelägenheter gäller vad cUi.ro111 ilr slirski lt 

Cörcskrivct eller utöver tjänstekollektjvavtalet i enski1 t fa11 överenskommet 

med tjänsteinnehavare som titnjutcr avtalslön. 

Bcstfönmelsc i tjänstekollektivavtal som står i strid rnc<l j_e~:i_:ia~_l?i':IC:~Kr~if ~ir o-

niltio. 
,-.,~ h 

Sa §. 
(Lika soJ1l i framställningen) . 

Utskottet får vidare vördsamt föreslå 

Mariehamn den 8 novemher 1982. 

att Umdstingct ri1Mte hemst.:n] a om :itt land

skapsstvrclscn i samband med en ÖVE'l'S\'ll :nr 

kommunallagen för lcmdskanct }\land til1 1:1g

textcn rn~;:ir en hiinv i'.-;!) i Tl_P, t i 11 lw~; t!ii11111c l c;(' rn:1 

i Sa§ Jandsk:ipslagcn om tjänstckollcktiv:1v·

taL 

P:i 1 agutskottcts vtignar: 

Jan-Erik Lindfors 

ordförande 

f.:irs ln.[~111ar Toh:111ssnn 

sckrctcr:irc 

'.\ftirvarcmde i utskottet: ordf. J.-F.. Lindfors, v.ordf. Eriksson, Jeclamöt. 

Sune Carlsson (dehis), Bert flnggblom och Roald Karlsson samt ersättaren 

mor M. Jansson (delvis). 


