Ålands lagtings beslut
Om arvode för lagtingsledamot *)
_______________

Med stöd av 12 § 1 mom. lagtingsordningen (1972:11) för landskapet Åland har landstinget
den 10 november 1077 beslutat om arvode för landstingsmannauppdrag som följer:
Landstingsman åtnjuter för sitt uppdrag arvode, resekostnadsersättning och övriga
ersättningar i enlighet med följande:
Arvode. (ä. 19.12.2007). En lagtingsledamot är berättigad till ett årsarvode som utgör 67
procent av det årsarvode inklusive dyrortstillägg för första dyrortsklassen jämte sex
ålderstillägg som utgår enligt löneklass A 28.
Årsarvodet erläggs förhöjt med fem procent till en lagtingsledamot som valts till
vicetalman, ordförande i något av lagtingets utskott eller ordinarie medlem i Nordiska rådet
samt till en lagtingsledamot som valts till ordförande för en i 5 § 2 mom. arbetsordningen
avsedd lagtingsgrupp bestående av minst två medlemmar. Har samma person valts till två
eller flera sådana uppdrag, erläggs det förhöjda arvodet endast för ett av dem.
Övriga tillägg. Övriga allmänna lönetillägg och tilläggsarvoden beaktas vid
uträknandet av arvodet enligt samma grunder som gäller för motsvarande avlöningsklass inom
förvaltningen för såvitt icke kanslikommissionen annorlunda förordnar.
Resekostnader. (ä. 21.12.2009) Lagtingsledamot är för deltagande i plenum, möten i
utskott och andra lagtingsorgan samt i lagtingsgruppernas möten berättigad att erhålla
ersättning för resekostnader för resor mellan hemmet och mötesplatsen vilka är längre än 5
kilometer, till belopp som motsvarar vad som vid varje tidpunkt är gällande för tjänstemän
inom landskapsförvaltningen hörande till reseklass I.
Lagtingsledamot är dessutom för resa som företas i lagtingets uppdrag berättigad att
erhålla ersättning för resekostnader samt dagtraktamente enligt samma grunder som vid varje
tidpunkt är gällande för tjänstemän inom landskapsförvaltningen hörande till reseklass I.
Ersättning för verkliga och godtagbara logikostnader och merkostnader för dubbelt
boende erläggs i enlighet med vad kanslikommissionen närmare bestämmer.
Kanslikommissionen är berättigad till att vid behov ge närmare föreskrifter om
ersättning för resekostnader, dagtraktamenten och logiersättning.
Särskilda uppdrag. (ä. 19.12.2007) Under tid då lagtinget inte sammanträder utgår
resekostnadsersättning men inte särskilt arvode för sammanträden med utskott eller annat
organ inom lagtinget eller annat uppdrag på lagtingets vägnar. Kanslikommissionen kan av
synnerliga skäl medge rätt till särskilt arvode utöver vad som anges i detta beslut.
Utbetalning. (ä. 17.1.1990) Till landstingsman utbetalas den 15 i varje månad ett
belopp motsvarande 1/12 av det sammanlagda årsarvode landstingsman enligt
bestämmelserna i detta beslut är berättigad till. Beloppet justeras i enlighet med förändringar i
de vid varje särskilt tillfälle gällande lönetabellerna.
Resekostnadsersättning erlägges mot räkning. Reseräkning skall inlämnas till
landstingets kansli snarast möjligt efter utgången av varje månad landstinget varit samlat.
Avser räkningen resor under tid då landstinget inte i sin helhet varit samlat ska räkningen
inlämnas snarast möjligt efter avslutad förrättning och godkännas av talmannen eller
vederbörande utskottsordförande.

Olycksfallsförsäkring. För landstingsmännen tecknas olycksfallsförsäkring enligt
samma grunder som för de i landskapets tjänst anställda att gälla under den tid landstinget är
samlat till session, landstingsman deltar i utskottssammanträde eller utför annat uppdrag för
landstinget samt för resor i samband därmed.
Hälsovård. I fråga om hälsovård
kanslikommissionen särskilt förordnar.

och

hälsoundersökningar

gäller

vad

Talmannens arvode. Talmannens utöver landstingsmannauppdraget tillkommande
arvode samt ersättning för representationskostnader beslutes av landstinget på förslag av
talmanskonferensen.
Frånvaro. Om avdrag från landstingsman tillkommande arvode på grund av frånvaro
stadgas särskilt (72 § Arbetsordningen).
Kommunikationsersättning. (ä. 19.12.2007). Lagtinget erlägger som ersättning för
mobiltelefonsamtal och annan kommunikation till varje ledamot som naturaförmån ett belopp
per månad som kanslikommissionen årligen fastställer.
Ikraftträdande. Detta beslut träder i kraft den 1 november 1977 och därigenom
upphäves landstingets beslut om landstingsmans arvode den 15 september 1972, om
olycksfallsförsäkring för landstingsman den 13 juni 1973 samt om landstingsmans
semesterpremie den 26 maj 1975.
(Ändringarna i lagtingets beslut 19.12.2007 tillämpas från och med den 1 januari 2008).

