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UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET ALLMÄNNA KOMMUNALA TJÄNSTE- 
OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET 2017 
 

 
§ 1  Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning av avtalet 

 
Detta tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft 1.3.2017–28.2.2018. 
 
Efter 28.2.2018 fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder om det inte 
skriftligen sägs upp minst sex veckor innan avtalsperioden löper ut. 
 
Även om avtalet sägs upp är dess bestämmelser i kraft tills parterna 
gemensamt konstaterar att förhandlingarna om ett nytt avtal har slutförts 
eller någon avtalspart skriftligt uppger sig anse att förhandlingarna är 
slutförda. 
 

§ 2 Ändringar i anställningsvillkoren 
 
Det s.k. konkurrenskraftsavtalet mellan arbetsmarknadens parter i riket 
ger verkningar även på Åland bland annat genom ändringar i 
socialförsäkringsavgifterna och höjda avdrag i beskattningen. 
 
Med anledning av dessa verkningar görs inga ändringar i lönerna eller 
andra kostnadspåverkande ändringar i anställningsvillkoren, med 
undantag av de strukturella ändringar som avtalats i 3 och 4 § samt den 
i 5 § nämnda revidering av lönebilagan, som tidigare överenskommits 
mellan parterna och den i 6 § nämnda förändringen av 
periodarbetstidsreglerna. 
 

§ 3  Strukturella ändringar  
 
mom. 1 Minskning av semesterpenningen 

I ett separat tjänste- och arbetskollektivavtal som undertecknades 
17.1.2017 har det avtalats om en minskning av semesterpenningarna 
med 30 procent från nuvarande nivå för kvalifikationsåren 2016–2017 
och 2017–2018 samt 2018–2019. Det särskilda tjänste- och 
arbetskollektivavtalet finns i bilaga 1 till underteckningsprotokollet. 
 
Semesterpenning eller del därav kan på frivillig basis enligt 
kommunens/kommunalförbundets prövning omvandlas till ledighet med 
lön. Villkoren för detta finns inskrivet i det särskilda tjänste- och 
arbetskollektivavtalet om semesterpenning för kvalifikationsåren 2016-
2017, 2017-2018 och 2018-2019 och finns i bilaga 1 till 
underteckningsprotokollet. 
 

mom. 2 Förlängning av arbetstiden 
I detta tjänste- och arbetskollektivavtal har det avtalats om en 
förlängning av den årliga arbetstiden med i genomsnitt 24 timmar utan 
ändringar i inkomstnivån. De ändrade avtalsbestämmelserna träder i 
kraft 1.3.2017. 
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§ 4  Främjande av lokala avtal 
 
mom. 1 Lokala avtal 

 
I detta tjänste- och arbetskollektivavtal har det avtalats om främjande av 
lokala avtal.  

mom. 2  Arbetstidsbank 
 
I detta tjänste- och arbetskollektivavtal har det avtalats om införande av 
arbetstidsbanker på lokal nivå.  
 
I arbetstidskapitlet i AKTA har det införts en ny bestämmelse om 
arbetstidsbanker (AKTA kap. III § 32).  
 

§ 5  Revidering av lönebilagorna 
  

Vid förhandlingen hösten 2015 om lönejusteringar inför andra 
delperioden av AKTA 2014 – 16 överenskom parterna om att genomföra 
den i riket under 2015 gjorda lönebilagerevideringen i AKTA, ifall den 
inte hade någon kostnadspåverkan på kommunerna. Om pågående 
utredningar påvisar att kostnadseffekten av lönebilagerevideringen blir 
obefintlig eller mycket marginell för kommunerna och 
kommunalförbunden, kommer revideringen att ske från och med den 1 
juni 2017. Närmare anvisningar gällande detta kommer avtalsparterna 
att informera om i skilt cirkulär. 

 
 
§ 6  Införande av förändrade periodarbetstidsregler 

  
Avtalsparterna har enats om att införa periodarbetstidsreglerna som 
infördes i riket 2015 från och med den 1 september 2017. Närmare 
anvisningar gällande detta kommer avtalsparterna att informera om i 
skilt cirkulär.  

 
§ 7 Samarbetsavtal för tjänstemän och rekommendation om övergångsavtal 

vid förflyttning av personal från en arbetsgivare till en annan 
 

Avtalsparterna har som en del av förhandlingsresultatet kommit överens 
om att ingå samarbetsavtal för tjänstemän samt att ge ut en 
rekommendation om övergångsavtal vid förflyttning av personal från en 
arbetsgivare till en annan. Samarbetsavtalet och rekommendationen 
finns i bilaga 2 och 3 till underteckningsprotokollet. Samarbetsavtalet 
gäller från och med 1.3.2017 

 
§ 8 Ersättningar för resekostnader 

 
Utöver vad som särskilt bestäms i bilaga 16 justeras ersättningarna för 
resekostnader under avtalsperioden i tillämpliga delar enligt 
Skatteförvaltningens beslut om justeringar av resekostnadsersättningar.  
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§ 9 Medlemsavgifter till fackföreningar 
 
Arbetstagare 

Vid inkasseringen av medlemsavgifter för fackanslutna arbetstagare följs 
anvisningarna från 25.6.1997(Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 
20/1997). 
 

§ 10 Fortlöpande förhandlingar 
Avtalsparterna iakttar principerna om fortlöpande förhandlingar under 
avtalsperioden i de kollektivavtalsfrågor som parterna tar upp. 
 

§ 11 Arbetsgrupper 
 
Kommunala arbetsmarkandsgruppen framlägger vid behov förslag som 
utgör grund för förhandlingar samt följer regelbundet med rikets 
arbetsgrupper. 
 
Kommunala arbetsmarknadsgruppen tar fram anvisningar för främjande 
av lokala avtal samt anvisningar för möjligheten att införa en 
arbetstidsbank. Kommunala arbetsmarknadsgruppen tar fram 
anvisningar gällande omvandling av semesterpenning till ledighet. 
 
Kommunala arbetsmarknadsgruppen slutför arbetet gällande 
lönebilagerevideringen och utarbetar cirkulär. 
 
Kommunala arbetsmarknadsgruppen utarbetar cirkulär gällande 
införandet av periodarbetstidsreglerna från och med 1.9.2017. 
 

Jomala den 17 januari 2017 
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