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STORA UTSKOTTETS BETÄNK.ANDE nr 14/1973-

74 med anledning av landskapsstyrelsens 

framställning till Landstinget med förslag 

till landskapslag om arvode för ledawot 

av Ålands landskapsstyrelse och landskaps

lag angående ändring av 10 § landskapslagen 

om Ålands landskapsstyrelse. 

Landstinget har i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande nr 

1973-74. 
utskottet, som i ärendet hört lantrådet Alarik Häggblom,om-

av lagutskottet före slagna ändringarna. I en grund

gande fråga är stora utskottet dock av annan mening, nämligen vad 

ler landskapsstyrelseledamots rätt till arvode för närvaro vid lands

ngets plenum. Det förutsätts att landskapsstyrelsens ledamöter håller 

g väl underrättade om ärendenas handläggning i landstinget för att 

kunna följa upp frågorna på förvaltningsnivå. Därför bör också le

ot, som infinner sig till landstingets plenum, åtnjuta arvode, såvi

icke dylikt erlägges för ifrågavarande dag på annan i stadgandet 

d grund. Ledamoten Söderlund hävdade en avvikande åsikt i ärendet. 

Med hänvisning till det anförda får stora utskottet \ti:dsrna t föreslå 

att Landstinget måtte antaga landskaps

lagen om arvode för ledamot av Ålands land

skapsstyrelse i följande lydelse: 

L a n d s k a p s 1 a g 
om arvode för ledamot av Ålands landskapsstyrelse. 

------
I enlighet med Landstingets beslut stadgas: 

1 §. 
(Lika som landskapsstyrel sens frailli1lställning). 

2 §. 
Arvode utgår till ledamot för dag varunder han 

1) del tager i protokollfört sarnLJanträd e i landskaps styrelsen eller i 

landskaps styrelsen tillsatt beredande utskott; 

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

skapslagen om Ålands landskaps styrelse avsett uppdrag; 

3) är kallad till landsting§_utskotts srum:nanträde eller är närvarande 

' landstingets plenum; eller 

4) deltager i uppv8ktning eller representationsuppdrag på uppdrag 

la:ndskapsstyrelsen. 
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4-5 §§. 
(Lika som lagutskottets förslag). 

6-8 §§. 
(Lika som landskap sstyrel sen .s framstä llning). 

s1utstadgandet: (lika som landskapsstyrelsens framställning) 

s8lll t 

. 22 7 

att Landstinget måtte antaga det i 

iondskapsstyrelsen s .fparrif:rli§.J lPi?g ingåend e 

andra lagförslaget , oförfi:nO, :ra~, · 

Mariehamn, den 27 december 1973. 

;j:?:~~ 
ordförande 

V' .... .._......,, 

r je H~rörn ~ 
. Max Carlberg . . . - '~ 

.. . f?~kr~te~a~e . 

Närvarande i utskottet: ordföranden Ha~ström 9 viceordf'öre.nden 

SÖderström, ledan1öterna Berg, Arvidsson,Rolf Carlson, Nils Karl sson, 

Torvald Söd erl und och Aug . Öströrn. 


