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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
 

Nr 31 

Anhållan från ÅHS om avvikelse från 

tjänstekollektivavtalet för vissa utomstående 

specialistläkare  

ÅLR 2018/9724 

Landskapsregeringen beslutade, i enlighet med 5 § 2 och 3 mom. 

landskapslagen om tjänstekollektivavtal (1978:22) att ÅHS rätt att 

avvika från tjänstekollektivavtalet för vissa utomstående 

specialistläkare 1.1. -31.12.2019 enligt vad som står nedan.  

 

1. till utomstående specialistläkare inom ortopedi betala en lön 

motsvarande 55 000 SEK per vecka. Lönen är en totallön där 

ersättning för ordinarie arbetstid 38,25 h och alla avtalsenliga 

tillägg såsom erfarenhets- och kompetenstillägg, 

semesterersättning, allmänna tillägget, vardags- och helgjour 

och ersättning för aktivt arbetad tid under jour ingår. 

 

2. till utomstående specialistläkare inom radiologi betala en lön om 

3200 euro per vecka. I lönen ingår ersättning för ordinarie 

arbetstid 38,25 h och alla avtalsenliga tillägg såsom erfarenhets- 

och kompetenstillägg, semesterersättning och allmänna tillägget. 

Om läkaren kallas till arbete efter ordinarie arbetstid betalas 

separat ersättning för detta i enlighet med gällande 

tjänstekollektivavtal såsom utryckningspenning, ersättning för 

arbetad tid (räknas enligt gällande grundlön för överläkare enligt 

tjänstekollektivavtalet med två erfarenhetstillägg) och obekväm 

arbetstid 

 

3. till utomstående specialistläkare inom gynekologi och obsterik 

kan betalas en lön upp till 8.500 euro per månad. I lönen ingår 

ersättning för ordinarie arbetstid 38,25 timmar per vecka och 



alla avtalsenliga tillägg såsom allmänt lönetillägg, erfarenhets-, 

kompetenstillägg och semesterersättning. Ersättning för 

vardags- och helgjour samt för aktivt arbete under jour betalas 

enligt tjänstekollektivavtalet. 

 

4. till utomstående specialistläkare i allmän medicin betala en lön 

om 9450 euro per månad, vilket inkluderar alla fasta tillägg 

enligt tjänstekollektivavtalet. 

 

5. till utomstående specialistläkare inom beroendepsykiatri betala 

en totallön om 1021 euro per arbetad dag för högst i genomsnitt 

en arbetsdag per vecka under kalenderåret. Totallönen 

inkluderar samtliga lönetillägg och ersättningar enligt 

tjänstekollektivavtalet. Eventuella reseersättningar betalas inte. 

 

 

Akava-Åland r.f., FOA-Å r.f., Tehys fackavdelning på Åland r.f. och 

TCÅ r.f. har avgett sitt utlåtande i ärendet. 

 

 

Nr 32 

Mariehamns stads anhållan om undantag inom 

arbetarskyddet för brandmän och från den allmänna 

regeln i 6 § arbetstidslagen (FFS 605/96) om den 

ordinarie arbetstiden för stadens brandmän i 

tjänsteförhållande. 

ÅLR 2018/10435 

Landskapsregeringen, som senast har beviljat staden undantag av detta slag 

för kalenderåren 2007-2008, 2013-2014, 2015-2016 och 2017-2018 biföll 

anhållan. Det nya tillståndet till undantag gäller för tiden 1.1.2019-

31.12.2020 på de villkor som framgår av beslutsexpeditionen i ärendet. 

 

 

 

     


