
213 

1977-78 Lt - Ls framst. nr 19 - Lu. 

LAGlITSKOTTETS BETÄNKANDE nr 16/1977-78 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av 3 och 6 §§ landskapslagen om 

arvode för ledamot av Ålands landskapsstyrelse. 

över ovannämnda framställning har landstinget inbegärt lagutskottets ut

låtande och får utskottet, som i ärendet hört lantrådet Alarik Häggblorn, 

i anledning därav vördsamt anföra följande. 

Framställningen innebär ingen egentlig förändring av grunderna för beräk

nande av arvodet till Ledamot av Ålands landskapsstyrelse. Endast en an

passning till de förändringar, som i riket genomförts i lagen den 17 juni 

1977 angående ändring av 1 § lagen om riksdagsmannaarvode. Dock skulle 

till landskapsstyrelseledamot fortsättningsvis erläggas arvode per fak

tisk arbetsdag och icke såsom till riksdagsman eller t.ex. till ledamot 

av Färöarnas landsstyre med rnånadsarvode. Enligt utskottets uppfattning 

kunde man småningom börja överväga om det icke skulle vara mera ändamåls

enligt med hänsyn till arbetsuppgifternas i landskapsstyrelsen art och orn

f attning att även för Ålands landskapsstyrelses vidkommande övergå till ett 

systern med fast avlöning av ledamot. 

I sak har lagutskottet ingenting att anmärka mot föreliggande lagförslag. 

Förslagets 3 § har språkligt något ornstiliserats. Att Marieharnns stad 

utgör den ort där landskapsstyrelsen i princip sammanträder och arbetar 

framgår redan av 14 § 2 rnorn. landskapslagen om Ålands landskapsstyrelse 

men eftersom i detta lagförslag ingående bestämmelser om Marieharnn såsom 

landskapsstyrelseledamots tjänstgöringsort uppenbarligen har att göra alle

nast med grunderna för beräkning av ledamots arvode har utskottet låtit 

föreskriften stå kvar. 

Under hänvisning till ovanstående får utskottet förty föreslå 

att Landstinget ville antaga lagförslaget 

sålydande: 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av 3 och 6 §§ landskapslagen om arvode för ledamot av 

Ålands landskapsstyrelse. 
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3 §. 
Ledamots arvode utgör 1/250 av ett årsarvode, vilket är sju avlönings

klasser lägre än det årsarvode som vid varje tidpunkt tillkorrnner medlem 
0 d T . 1 d .. 1 ikaså .. . . av statsra et . i 1 le amot erlagges;semesterersattning, semesterpremie, 

tidsbestämd förhöjning samt annat allmänt lönetillägg och tilläggsarvode, 

beräknat på grundvalen av den höriörn tillkommande · lörteklassen ~ . -
. ·. -==--- - -- • c=::; .. ,-_-· ... . , -- ... -~-

med beaktande av att ·1edamöt ay landskapsst)'r_ei.sen 

har rä1tt til_l_ · 26_ d.a.gats. ·se~estet_ ävensom av ·att Ma:rieharnns stad utgör 

ledamJ.ts tjäristgötirigsorL Tidsbestämd förhöjning beräknas på grundval 

av den tid under vilken vederbörande innehaft upp~L·ag som medlem av lar..d

skai:,c.;s t i L'elsen; Härvid beaktas även kalendermånad under vilken vederbö

rande såsom ersättare för ledamot deltagit i sammanträde som avses i 2 § 

1 punkten, såvida han under månaden deltagit i minst två tredjedelar av 

de sarrnnanträden som hållits . Här avsedda tillägg till arvode skall beak

tas vid fastställandet av det årsarvode som ligger till grund för arvodet 

samt erläggas på sarrnna sätt som detta . Semesterpremie erlägges dock vid 

den för erläggandet av sådan premie särskilt fastställda tidpunkten . 

6 §. 
(Som landskapsstyrelsens framställning) . 

(slutstadgandet som landskapsstyrelsens framställning). 

Marieharnn den 5 1978 • 

. ,.,,,"""s'k.,o. tretä~ .....,....__ __ 

ordförande . 

Närvarande i utskottet :ordföranden Lindfors, viceordföTanden Andersson samt 

ledamöterna Arvidsson, Berg och Dahlman. 


