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Nr 38 

Ombildning av tjänsten som överkonstapel till 

kommissarie vid Ålands polismyndighet 

ÅLR2021/11007 

Beslut 

 

Landskapsregeringen beslöt enligt 4e § tjänstemannalagen ombilda tjänsten som 

överkonstapel till kommissarie fr.o.m. 1.1.2022 vid enheten för övervakning och 

uttryckning. Tjänsten som överkonstapel är vakant. 

 

Tjänsteuppgifter 

Det ankommer på tjänstemannen att 

- sköta uppgifter i enlighet med lagstiftning som styr polisens verksamhet, d.v.s., trygga 

rätts- och samhällsordningen 

-upprätthålla allmän ordning och säkerhet 

-förebygga, avslöja och utreda brott och föra brott till åtalsprövning 

-ansvara för myndighetens specialverksamhetsfunktioner och myndighetssamarbete inom 

ramen för detta 

-fungera som allmän ledare (anhållningsberättigad tjänsteman) 

-handha andra av förmannen anvisade uppgifter som hör till verksamhetsområdet 

 

Behörighetskrav 

Polisbefälsexamen, tjänsteexamen för polisbefäl, avlagd A-del av polisbefälsexamen, 

högre yrkeshögskoleexamen för polis eller annan högskoleexamen med lämplig inriktning 

som motsvarar minst tre års heltidsstudier samt förtrogenhet med polisverksamheten. 

 

Arbetstid 

Periodarbetstid, 100 % 

 

Avlöning 

Grundlön 3396,32 euro 

 

Moment 82500 
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Nr 39 

Anhållan från ÅHS om avvikelse från tjänstekollektivavtalet för 

vissa utomstående specialistläkare 

ÅLR 2021/10352 

 Beslut 

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

om tjänstekollektivavtal (1978:22) att ÅHS har rätt att avvika från 

tjänstekollektivavtalet för vissa utomstående specialistläkare 1.1.2022 -31.12.2023 

enligt vad som står nedan.  

 

1. till utomstående specialistläkare inom ortopedi betala en lön om 6032,75 

euro 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 3 272 

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 pediatrik och barnpsykiatri samt 

gynekologi och obstetrik 

80 euro per timme för elektivt mottagningsarbete och annat arbete 

50 euro per timme för jour på vardagar 

65 euro per timme för jour på veckoslut från och med kl. 18.00 på 

fredag till och med kl. 08.00 på måndag 

65 euro per timme för jour på söckenhelg, midsommarafton och 

julafton för tiden från med kl. 18.00 kvällen innan till kl. 8.00 nästa 

vardag 

Timlönen inkluderar samtliga tjänstekollektivavtalsenliga                                                   

lönetillägg och arbetstidsersättningar samt semesterersättningar.                                    

Jourersättningen är den samma oberoende av om det handlar om fri 

jour eller aktiv tid under jouren. 

 

4. till utomstående specialistläkare i allmän medicin betala en lön om 

9 662,63 euro per månad, vilket inkluderar alla fasta tillägg enligt 

tjänstekollektivavtalet. 

 

5. till utomstående specialistläkare inom beroendepsykiatri betala en 

totallön om 1 043,97 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., och TCÅ r.f. har avgett sitt utlåtande i ärendet. 
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Nr 40 

Inrättande av tjänst som IT-ansvarig bokare  

vid infrastrukturavdelningen 

ÅLR 2021/11026 

 Beslut 

Landskapsregeringen beslöt enligt 4b § Tjänstemannalagen inrätta en tjänst 

som IT-ansvarig bokare vid infrastrukturavdelningen, transportbyrån, 

Ålandstrafiken fr.o.m. 1.1.2022. 

 

Tjänsteuppgifter 

Det ankommer på tjänstemannen att 

-ansvara, administrera och underhålla IT-system med koppling till enheten 

-delta i utveckling och testning av nya IT-program och -funktioner inom 

enheten 

-fungera som support och stöd för enhetens IT-program 

-boknings- och kontorsuppgifter, kundbetjäning 

-handha andra av förman anvisade uppgifter som hör till verksamhetsområdet 

 

Behörighetskrav 

Examen på gymnasialstadienivå med lämplig inriktning. 

 

Arbetstid 

Kansliarbetstid 

 

Avlöning 

Grundlön 2424,52 euro  

 

Moment 74000 

 

 

Nr 41 

Inrättande av tjänst som upphandlare   

vid infrastrukturavdelningen 

ÅLR 2021/11027 

 Beslut 

Landskapsregeringen beslöt enligt 4b § Tjänstemannalagen inrätta en tjänst 

som upphandlare vid infrastrukturavdelningen, transportbyrån fr.o.m. 1.3.2022. 

 

Tjänsteuppgifter 

Det ankommer på tjänstemannen att 

-självständigt leda och genomföra upphandlingar samt upprätta och följa upp 

avtal 

-utveckla avdelningens upphandlingar och vara expertstöd i andra 

upphandlingar som avdelningen utför 

-aktivt delta i utredningar om servicenivåer och trafiksystem 

-vara projektledare och samordna komplexa upphandlingar 

-utreda olika frågeställningar och samordna insatserna vid eventuella tvister 

-ingå i joursystemet 

-handha andra av förman anvisade uppgifter som hör till verksamhetsområdet 
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Behörighetskrav 

Vid universitet eller därmed jämförbar högskola erkänd  

av nationell utbildningsmyndighet avlagd examen motsvarande  

minst fyra års heltidsstudier. 

 

Arbetstid 

Kansliarbetstid 

 

Avlöning 

Grundlön 3174,91 euro 

 

Moment 70010 

 

Nr 42 

Ändring av tjänsten som miljöingenjör vid social- och 

miljöavdelningen 

ÅLR2021/10982 

 

Beslut 

Landskapsregeringen beslöt enligt 4c § tjänstemannalagen ändra arbetsuppgifterna för 

tjänsten som miljöingenjör vid social- och miljöavdelningen, miljöbyrån fr.o.m. 1.2.2022. 

Tjänsten blir vakant då. 

 

Tjänsteuppgifter 

Det ankommer på tjänstemannen att 

-handlägga ärenden och ansvara för utvecklingsarbetet gällande cirkulär ekonomi, 

avfalls- och VA-frågor 

-handha andra av förmannen anvisade uppgifter som hör till verksamhetsområdet 

 

Behörighetskrav 

Vid universitet eller därmed jämförbar högskola som är erkänd av nationell 

utbildningsmyndighet avlagd examen motsvarande fyra års heltidsstudier med lämplig 

inriktning. 

 

Arbetstid 

Kansliarbetstid, 100 % 

 

Avlöning 

Grundlön 3396,32 euro 

 

Moment 40010 
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Nr 43 

Personligt lönetillägg 

ÅLR2021/11089 

 

 

 Beslut 

Landskapsregeringen har beslutat att bevilja XX ett personligt lönetillägg i tjänsten som 

redovisningschef fr.o.m. 1.1.2022 enligt 5 § 3 mom. landskapslagen om 

tjänstekollektivavtal. Tillägget beviljas för att bibehålla hen i tjänst hos landskapet. Det 

personliga lönetillägget 427,28 euro per månad beaktas vid beräkning av ålderstillägg 

och justeras med enligt allmänna lönejusteringar. Beslutet har fattats utan det hörande 

som föreskrivs i 5 § 3 mom. landskapslagen om tjänstekollektivavtal p.g.a. att ärendet har 

fattats i skyndsam ordning. 

 Tjänstekollektivavtal om anställningsvillkoren för landskapets tjänstemän för landskapets 

tjänstemän för avtalsperioden 2020–2022, 8 §. 

 

____________________________________ 


