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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 8/1973- 74 
med anled~ing av landskapsstyrelsens fram

ställning till Landstinget med förslag till 

landskapslag om arvode för ledamot av Ålands 

landskapsstyrelse och landskapslag angående 

ändring av 10 § landskapslagen om Ålands 

landskaps styrelse. 

Landstinget har inbegärt utskottets utlåtande över ovannämnda fram

;llning. Med anledning härav får utskottet 9 som i ärendet hört lag

edningschefen Sune Carlsson 9 vördsant anföra följande~ 

Utskottet omfattar i sak de båda lagförslagen på de grunder land-

~apsstyrelsen .anfört i motiveringen och enligt den tidigare av Lands

get fastslagna grundsatsen 9 att landskapsstyrelsens ledamöter bör 

juta arvode enligt samma grunder som landstingsman. De ändringar 

kottet föreslagit är därför enbart av formell natur. 

Landskapslagen om arvode för ledamot av Ålands landskapsstyrelse. 

LJ. Utskottet har infört den av lantrådet påpekade ändringen och 

llagt ordet 'eller' efter 3 punkten. i 4 punkten föreslår utskottet 

t orden "som företrädare för 11 utbytas mot "på uppdrag av 11 för att 

art avgränsa de fall 9 då ledamot skall erhålla arvode för deltagande 

uppvaktning och representationsuppdrag. 

iJ.. Enligt. vad lantrådet anfört har denna paragraf bortfallit på 

nd av ett skrivfel och sk2ll det i 3 § ingående 3 J:Jomen tet :rä tteli

n utgöra 4 §. Lands tingsmännens rätt ti 11 res ekos tnadsersät tning och 

gtraktan1ente borde för övrigt regleras genom nya bestämrJelser. 

2-L_ Hänvisande till vad utskottet anfört om begreppet "tjänstledig

havandeskap och barn sbörd 11 i betänkandet över landskaps styrel-

s framställning nr 13/1973-74 har utskottet ändrat stadgandet och 

dtagit en stilistisk ändring. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget uå tte antaga landskaps-

lagen om arvode för ledamot av ds land-

skapsstyrelse med följande ändringar: 

2 §. 
Arvode utgår till ledar;:iot för dag varunder han 

1) del tager i protokollfört saLm1.anträde i landskaps styrelsen eller 

av landskaps styrelsen tillsatt beredande ut skott; 

2) behandlar ärenden vid enskild föredragning eller fullgör i 22 § 

ndskapslagen om Alands landskapsstynlse avsett uppdrag; 

3) iir kallad till utskotts sarnJanträde eller av särskilda skäl 

:tesl.) är nöxvnrande vid landstingets plenur:i; eller 
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4) deltager i uppvaktning eller representationsuppdrag på uppdrag_ 

landskapssiycelsen . -
Resekostnadsersät tning och dagtraktamente utgår till ledawot enlig t 

för landstingsmcin gä llande grunder. 

5 §. 
Ledenot, som~ på grund av sjukdom eller havandeskap och barnsbörd ä r 

förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, äger under tiden för avbrot tet 

rätt till arvode och s emestertilläg g för de dagar ersättare inträtt 

i hans stä lle. Angå ende arvodet und er denna tid skall i övrigt i 

tillä..mpliga delar gälla vad ora avlöning för landskapets tjänstemän 

under tiden för avbrott i tjänstgöring är stadgat . 

samt 

Mari e hamn , den 12 

att Landstinget må tte antaga det i land 

ska styre lsens framställning ingå ende 

and . lagförsl a get oförändrat . 

Närvarande i utskottet: ordför3Dden Dahl1uan, ledamöterna Beng tz 

(delvis) och Sol.men sarJt er.ID.tt aren Widem an . 


