
KANSLIKOMMISSIONENS BESLUT 

om erläggande av arvode och resekostnadsersättning i särskilda fall 

 

 

Kanslikommissionen har den 13 januari 2010 med stöd av lagtingets beslut den 10 november 

1977 om arvode för lagtingsman beslutat om följande närmare direktiv beträffande erläggande 

av arvode och resekostnadsersättning i särskilda fall: 

 

  

1. Arvode utgår från och med den dag lagtinget sammankommer första gången efter val eller, 

beträffande lagtingsledamot som inträder i lagtinget efter denna dag, från och med den dag 

lagtingsledamoten efter att för talmannen ha uppvisat granskad fullmakt berättigats att inta sin 

plats i lagtinget. 

 

Arvode erläggs till och med den dag lagtingsledamotsuppdraget upphör på grund av att 

valperioden avslutats, uppdrag som ersättare upphör, lagtingsledamot avlider eller av lagtinget 

befriats från eller förklarats förlustig sitt uppdrag. 

 

 

2.Det i lagtingets beslut den 19 december 2007 avsedda årsarvodet till envar lagtingsledamot 

utgår för fullgörande av lagtingsledamotsuppdraget oberoende av om det utförs under eller 

utanför de ordinarie pleniperioderna. Företar lagtingsledamot, utskott, lagtinget i dess helhet 

eller delegation som företräder lagtinget en resa utom de ordinarie pleniperioderna utgår 

således inte särskilt arvode för sådana dagar. 

 

Kanslikommissionen kan dock enligt lagtingets beslut om arvode för lagtingsledamot av 

synnerliga skäl medge rätt till särskilt arvode utöver vad som anges i lagtingsbeslutet. Sådant 

arvode kan utgå för uppdrag som utförts på lagtingets vägnar och som inte ingår i det 

ordinarie lagtingsuppdraget. 

 

 

3.Till lagtingsledamot som för längre tid än tre dagar i följd varit frånvarande från 

lagtingsarbetet av annan orsak än sjukdom eller annat laga förfall erläggs inte arvode för den 

överstigande tiden.  Med laga förfall avses t.ex. sjukdom, vård av sjukt barn eller fullgörande 

av förtroendeuppdrag såsom kommunala uppdrag. Vid behov avgör kanslikommissionen 

huruvida förhinder att delta i lagtingsarbetet ska betraktas som laga förfall.  

 

Kanslikommissionen kan dock på motiverad anhållan av vederbörande lagtingsledamot 

besluta att arvode helt eller delvis ska erläggas. Lagtingsledamot bör inlämna en sådan 

anhållan till kansliet om möjligt i samband med anhållan om ledighet, dock senast före den 

10:e den månad som följer efter tidpunkten för frånvaron. 

 

För envar dag som inte berättigar till arvode, innehålls vid nästkommande arvodesutbetalning 

ett belopp som motsvarar 1/365-del av årsarvodet inklusive tillägg. 

 

   

4. Är lagtingsledamot som valts till ordförande i något av lagtingets utskott eller till ordinarie 

medlem i Nordiska rådet under tid då lagtinget sammankommer förhindrad att utföra sitt 

ordförandeuppdrag alternativt sitt uppdrag i Nordiska rådet för längre tid än 30 dagar, ska det 

förhöjda arvodet, som enligt lagtingets beslut utgår till utskottens ordförande och 



medlemmarna i rådet, under den tid hindret varar i stället erläggas till utskottets vice 

ordförande alternativt till den ledamot som är personlig ersättare för den ordinarie 

medlemmen. 

 

Sker byte av ordförande för en lagtingsgrupp ska detta utan dröjsmål meddelas till lagtingets 

kansli. Rätten till det förhöjda arvodet övergår till den nya ordföranden från dagen för bytet. 

 

  

5. För talmannens arvode och övriga ersättningar gäller särskilt beslut (se TMK:s 

framställning nr 3/1987-88). Talmannens arvode utbetalas den 15:e varje månad.  

 

Vicetalman som ersätter talmannen i något denne åvilande uppdrag äger i förekommande fall 

rätt till reseersättning och dagtraktamente samt kan dessutom enligt kanslikommissionens 

beslut medges rätt till särskilt arvode om talmannen på grund av särskild orsak för viss tid är 

förhindrad att handha sina åligganden. 

 

6. Deltar lagtingsledamot som värd, som lagtingets officiella representant eller annars på 

lagtingets, utskotts eller annat organs direkta uppdrag eller enligt dess beslut i 

representation, uppvaktning, information, informella icke protokollförda diskussioner och 

dylikt kan resekostnadsersättning utgå.  

 

Resekostnadsersättning för deltagande i gruppmöten utgår inte för sådan ledamot som ensam 

bildar en i arbetsordningen avsedd lagtingsgrupp förutom i de fall det är fråga om ett möte 

som är gemensamt för flera lagtingsgrupper. 

 

7.Direkta resekostnader samt logiersättning utbetalas även till en följeslagare då talmannen 

eller annan lagtingsledamot företar resa i lagtingets uppdrag och inbjudan till vederbörande 

arrangemang uttryckligen inkluderar två personer. Kostnaderna i dylika fall påförs momentet 

41.10.18.  

 

8.Logiersättning om maximalt 400 euro per månad räknat på årsbasis utgår till ledamöter 

bosatta i Brändö, Kumlinge, Kökar och Sottunga för bostad som behövs för att ledamoten ska 

kunna fullgöra sitt uppdrag. Om bostaden även är bostad för en annan person utgår 

ersättningen i proportion till månadskostnaden, dock maximalt 400 euro. Med månadskostnad 

avses antingen hyra eller vederlag. 

  

9.För sådan reseersättning som utgår för deltagande i plenum samt vid möten i utskott och 

lagtingsgrupper kan uppgöras särskilda blanketter. 

 

10.Uppstår fråga om tolkning av detta beslut eller förekommer fall som inte närmare regleras i 

lagtingets beslut eller i detta beslut, avgörs frågan av kanslikommissionen. 

 

11. Detta beslut träder i kraft den 1 mars 2010. 

 

 

 Mariehamn den 13 januari 2010 

 

 Talman  Roger Nordlund  

 

 Sekreterare  Susanne Eriksson 


