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TJÄNSTEKOLLEKTIVAVTAL OM SAMARBETE MELLAN KOMMUNALA 

ARBETSGIVARE OCH TJÄNSTEMÄN 

 

1 § Avtalets syfte  

Syftet är att främja samarbetet mellan arbetsgivare och tjänstemän i kommuner och 

kommunalförbund för att främja likabehandling av kommunalt anställd personal.  

2 § Tillämpning av lag om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och 

arbetstagare (FFS 449/2007) 

Genom detta avtal tillämpas bestämmelserna i lagen om samarbete mellan kommunala 

arbetsgivare och arbetstagare (FFS 449/2007) på kommunala tjänstemän med undantag av 

19 och 21 - 25 §§ i nämnda lag och med nedan angivna avvikelser. 

Ändringar i lag om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (FFS 

449/2007), i enlighet med detta avtals överenskomna paragrafer, ska tillämpas i detta avtal 

från det att de träder i kraft. 

3 § Avvikande terminologi 

Lagens regler om samkommuner tillämpas enligt detta avtal på kommunalförbund och 

reglerna om kommunala tjänsteinnehavare på kommunala tjänstemän. Lagens hänvisningar 

till arbetskraftsbyrån samt arbets- och näringsmyndigheterna avser i detta avtal Ålands 

Arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS). 

4 § Hänvisningar i lag om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och 

arbetstagare (FFS 449/2007) 

Hänvisningen i 3 § 4 mom. till lagen om kommunala tjänsteinnehavare (FFS 304/2003) 

avser landskapslag (2004:24) om tillämpning i landskapet Åland av lagstiftning om 

kommunala tjänstemän. 

Hänvisningen i 9 § 2 och 3 mom. till lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 

(FFS 916/2012) avser landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet. 

Hänvisningen i 14 § ”…de i 19 § avsedda föreningar som företräder personalen eller 

dessa föreningars registrerade underföreningar…” avser de kommunala fackliga 

huvudavtalsorganisationerna på Åland. 

Hänvisningen i 17 § till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 

621/1999) avser landskapslag (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet. 

Hänvisningen i 18 § till lagen om kommunala tjänstekollektivavtal (FFS 669/1970) avser 

landskapslag (1978:22) om tjänstekollektivavtal. 

5 § Undantag av paragraferna 19 samt 21 - 25 i lag om samarbete mellan kommunala 

arbetsgivare och arbetstagare (FFS 449/2007) 

19 samt 21 - 25 §§ tillämpas inte enligt detta tjänstekollektivavtal. 
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6 § Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning 

Detta avtal träder i kraft från den 1 mars 2017 och gäller tills vidare med en uppsägningstid 

på tre (3) månader eller tills åländsk lagstiftning på området träder i kraft. Avtalet upphävs 

således automatiskt när lagstiftning på området träder i kraft. 
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