1989-90 Lt-Ls framst. nr 44
LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING

till Landstinget med förslag till landskapslag
angående ändring av 2 § landskapslagen om
arvode för medlem av Ålands landskapsstyre:lse.
I landskapslagen om arvode för medlem av Ålands landskapsstyrelse (17 /85)
finns bestämrrielser om det arvode och de övriga ersättningar sorn-,skall' erläggas till
landskapsstyrelsens medlemmar. Lagen ändrades senast år 1988 i samband med den
s.k. parlamentarismreformen (ÅFS 3-5/88). Avsikten med r~formen var bl~nd annat
att stärka de enskilda medlemmarnas ställning och utöka deras

uppgift~r,

såvitt

gäller handläggningen av ärenden och överinseendet över förvaltningen. Det ansågs
motiverat att i anslutning till reformen höja medlemmarnas arvoden. I och med att
samtliga medlemmar i lcndskapsstyrelsen jämställdes innebar dock reformen att
lantrådets arvode minskades jämfört med vad som tidigare gällde. Ar-ved.ena till
landskapsstyrelsens medlemmar fastställdes till en nivå som motsvarade nivån på.
arvodena till landstingets ledamöter. Samtidigt uttalades principen att denna
jämställdhet i arvodeshänseende bör bibehållas även framdeles. De justeringar som
senare gjorts i de grunder som gäller för landstingsmännens arvoden, senast i
januari 1990, har dock inte gjorts på motsvarande sätt i reglerna som gäller för
arvodena till landskapsstyrelsens medlemmar.
Landskapsstyrelsen konstaterar med hänvisning det anförda, samt med hänvisning till den utveckling som parlamentarismreformen medfört vad avser utökat
ansvar och ökad arbetsbörda, att skäl finns för en höjning av arvodena med en
löneklass. Under nuvarande förhållanden betyder förslaget en höjning från löneklass
A 27 till A 28, d.v.s till samma löneklass som den som ligger till grund för
landstingsmännens arvoden. Landskapsstyrelsen konstaterar även att frågan om
landskapsstyrelseledamöternas arvoden bör tas under förnyat övervägande när
konsekvenserna av den föreslagna nya självstyrelselagen till fullo kan överblickas.
Detta bör avse så.väl nivån på arvodet som sättet för hur arvodet fastställs.
Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande
Landskapslag
angå.ende ändring av 2 § landskapslagen om arvode för medlem av Ålands
landskapsstyrelse
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I enlighet med landstingets beslut ändras 2 § 1 mom. landskapslagen den 4 april
1985 om arvode för medlem av Alands landskapsstyrelse (17 /85) sådant det lyder i
landskapslagen den 7 januari 1988 (5/88) som följer:
2§

Till medlem av la11dskapsstyrelsen utgår årsarvode jämte dyrortstillägg. Därtill
har medlem rätt till semesterpremie och,· i förekommande fall, semester ersättning.
Arsarvodet är det arvode jämte fem ålderstillägg som utgår enligt den löneklass
som vid varje tidpunkt utgår till landstingets ledamöter. Dyrortstillägg och
semesterpremie erläggs enligt de grunder som gäller för landskapets tjänstemän i
motsvarande fall.

-----Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Mariehamn den 6 september 1990

Lantråd

Lagberedningssekreterare

Sune Eriksson

· Michael Patrickson
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