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Nr 27 

Anhållan från ÅHS om avvikelse från 

tjänstekollektivavtalet för vissa utomstående 

specialistläkare 

ÅLR 2019/9000 
 

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. -31.12.2020 enligt vad som står nedan.  

 

1. till utomstående specialistläkare inom ortopedi betala en lön om 

5273 euro (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 obstetrik 

kan betalas en lön upp till 8500 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 28 

Inrättande av tjänst som kommissarie 

ÅLR 2019/9735 

 

Landskapsregeringen beslöt enligt 4b § Tjänstemannalagen inrätta en 

tjänst som kommissarie vid Ålands polismyndighet. Tjänsten inrättas 

1.1.2020. 

 

Tjänsteuppgifter 

Det ankommer på tjänstemannen att  

-sköta uppgifter i enlighet med lagstiftning som styr polisens 

verksamhet, dvs, trygga rätts- och samhällsordningen i samband med 

tillståndsförvaltningens tillståndsservice- och 

tillståndsövervakningsuppgifter 

-stöda upprätthållandet av den allmänna ordningen och säkerheten 

-stöda förebyggande, avslöjande och utredning om brott 

-handha andra av förman anvisade uppgifter som hör till 

verksamhetsområdet 

 

Behörighetskrav 

Polisbefälsexamen eller annan högskoleexamen med lämplig inriktning 

som motsvarar minst tre års heltidsstudier samt förtrogenhet med 

polisverksamheten. 

 

Arbetstid 

Kansliarbetstid 

 

Avlöning 

Grundlön 3327,09 euro 

 

Moment 82500 


