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Till Landstinget 

från talmanskonferensen. 

Landstingsmannaarvodet. 

Arvodet för landstingsmannauppdrag fastställdes av landstinget senast den 

15 september 1972. Arvodet bands då i princip till arvodet för riksdags

man genom att dagsarvodet för landstingsman skulle utgöra en 1/365-del 

av det årsarvode som erläggs till medlem av Finlands riksdag. I samma 

beslut angavs också grunderna för beräknande av landstingsmans dagtrak

tamente och ersättning för resekostnader. Beslutet har senare kompletterats 

med bestämmelser om semesterpremie (26.5 1975), som numera anses vara 

ett egentligt lönetillägg. Landstinget har vidare (13.6 1973) beslutat 

om tecknande av olycksfallsförsäkring enligt samma grunder som för de 

i landskapets tjänst anställda att gälla under den tid landstinget är 

samlat. Vardera dessa kompletteringar baserar sig även de på motsvarande 

för riksdagsman stadgade fönnåner. 

Det egentliga riksdagsmannaarvodet har i sin tur varit bundet vid nivån 

för avlönignsklass B 2 i statsförvaltningen. Bestämmelserna om avlöning 

i B-löneklasserna har utvecklats genom tillkomsten av bl.a. dyrortstill

lägg och vissa tidsbestämda förhöjningar. Sistnämnda förhöjningar har 

hittills icke beaktats vid beräknande av arvodet för riksdagsman. Ar-

vodet har därför, enligt motiveringen till en ändring av lagen om riks

dagsmannaarvodet, "blivit mindre än vad som ursprungligen avsetts". Tids

bestämda förhöjningar har därför enligt en nyligen av riksdagen anta-

gen ändring av lagen om riksdagsmannaarvode fastställts att utbetalas på 

grundval av den tid, under vilken riksdagsman handhaft sitt riksdagsman

nauppdrag. Riksdagsmannaarvodet i övrigt har bundits vid det arvode, som 

tillkommer medlem av statsrådet, så att riksdagsmans årsarvode är sju av

löningsklasser lägre än det arvode som tillkommer medlem av statsrådet, som 

för närvarande betalas enligt högsta avlöningsklassen. 

Landstingets talmanskonferens har därför ansett det befogat att även före

slå justering och komplettering av tidigare beslut rörande arvodet för 

landstingsman. I förslaget har även tidigare beslutade tillägg inarbetats 

samtidigt som de för riksdagsmannaarvodet nu införda bestämmelserna, med 

hänsyn till landstingets arbetstider, något omformade beaktats. 

Resekostnader och övriga förmåner. 

I förslaget har intagits närmare bestämmelser beträffande rätt till er

sättning för resor och arvode för tid då landstinget inte är samlat samt 
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vissa andra fönnåner. Även här har talmanskonferensen ansett att i stort 

samma regler bör gälla som för riksdagsmännen. Då de för riksdagsman gäl

lande ersättningarna för resor, som innefattar bl.a. dagpenning i vissa 

fall samt rätt till fria resor på tåg och postbussar, icke är direkt till

lärnpbara för landstingsmän har ersättningarna baserats på de inom stats

och landskapsförvattningen för tjänstemän gällande bestämmelserna i rese

klass I. 

Avskrift av lagen om riksdagsmannaarvode bifogas. 

Landskapsrevisorernas arvode. 
- - - - -

Landskapsrevisorerna har hittills lyft ett arvode per sammanträde som mot-

svarar dagsarvodet för landstingsmannauppdrag. Enligt 13 § gällande instruk

tion för landskapsrevisorerna ankommer det på landstinget att fastställa 

revisorernas arvode. Genom nu föreslagen ändring av landstingsmannaarvodet 

fordrar även bestämmelserna om arvodet för landskapsrevisorerna en preci

sering. Arvodet per samrnanträdesdag eller för särskild granskning föreslås 

utgå med det för landstingsman gällande oförhöjda dagsarvodet dock så, att 

semesterpremie skall beräknas för fyra dagar per kalenderår. På grund av 

det merarbete som ankommer på revisorernas ordförande, föreslås dennes ar

vode förhöjt med tio procent. Det har även ansetts motiverat att reglera 

arvodet för den situationen att landskapsrevisorer samtidigt är landstings

man. 

Med hänvisning till det ovan sagda får talmanskonf erensen för landstinget 

vördsamt föreslå antagande av nedannänmda förslag till 

beslut om arvode för landstingsman och 

beslut om arvode för landskapsrevisor. 

Marieharnn den 12 september 1977. 

På talmanskonferensens vägnar: 

Folke Woivalin 

talman 

Henrik Gustafsson 

sekreterare. 
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L a n d s t i n g e t s 

beslut 

om arvode för landstingsman. 

Med stöd av 12 § 1 mom, landstingsordningen (AFS 11/72) har landstinget 

den 1977 beslutat om arvode för landstingsmanna-

uppdrag som följer: 

Landstingsman åtnjuter för sitt uppdrag arvode, resekostnadsersättning 

och övriga ersättningar i enlighet med följande: 

Dagsarvode: Arvode utgår för varje dag landstinget är samlat med ett 

belopp som är 1/365-del av 

det årsarvode inklusive dyrortstillägg för II dyrortsklassen, vars be

lopp är sju löneklasser lägre än vad som vid varje tidpunkt erlägges för 

tjänst eller befattning i stats- och landskapsförvaltningen hänförd till 

den högsta avlöningsklassen. 

Tidsbestämd förhöjning.Vid beräknandet av arvodet erlägges på grundval av 

den tid landstingsman handhaft sitt uppdrag en tidsbestämd förhöjning en

ligt för tjänsteman inom motsvarande löneklass i stats- och landskapsför

val tningen gällande grunder dock så att fyra års landstingsmannauppdrag 

skall anses motsvara ett års tjänstgöring. Landstingsmannauppdrag som 

varat kortare tid än två månader tillgodoräknas inte som grund för tids

bestämd förhöjning. Frånvaro om högst två månader räknas inte såsom avdrag. 
Förhöjningen räknas för full kalendermånad. 

övriga tillägg. övriga allmänna lönetillägg och tilläggsarvoden beaktas 

vid uträknandet av arvodet enligt sannna grunder som gäller för motsvarande 

avlöningsklass inom förvaltningen försåvitt icke kanslikommissionen an

norlunda förordnar. 

Semesterpremie. Såsom semesterpremie erlägges ett arvode motsvarande se

mesterpremien för tjänsteman i B-löneklass. Arvodet beräknas på antalet 

sessionsdagar under landstingsåret så, att 28 dagar anses motsvara två 

till semesterpremie berättigande semesterdagar. överskjuter sessionsda

garna ett antal som är jämnt delbart med 28 eller uppgår dagarna inte 

till detta tal erlägges semesterpremien då dessa dagar är minst 18. 
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Resekostnader. Landstingsman är för fullgörande av landstingsmannauppdraget 

berättigad att erhålla ersättning för resekostnader samt dagtraktamente 

enligt samma grunder som vid varje tidpunkt är gällande för tjänsteman 
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inom landskapsförvaltningen hörande till reseklass I. Logiersättning 

erlägges i enlighet med vad kanslikommissionen nännare bestämmer. 

Kanslikommissionen är berättigad att vid behov ge nännare föreskrifter 

om ersättning för resekostnader, dagtraktamente och logiersättning. 

Särskilda uppdrag. Arvode och resekostnadsersättning erlägges även för 

utskottssammanträde och sammanträde för justering av landstingets proto

koll under tid som landstinget inte är samlat och, enligt kanslikonnnis

sionens beslut, för annat uppdrag på landstingets vägnar. 

Utbetalning.Arvodet erlägges i allmänhet varje gång landstinget varit 

samlat i efterskott. Kanslikonnnissionen kan besluta om förskott. Arvode 

för tid då landstinget ej är samlat och resekostnadsersättning erlägges 

mot räkning. Reseräkning skall godkännas av finansutskottets ordförande 

eller, då räkning avser arvode eller resor för tid som landstinget inte 
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i sin helhet varit samlat, av talmannen eller vederbörande utskottsordförande. 

Olycksfallsförsäkring.För landstingsmännen tecknas olycksfallsförsäkring 

enligt samma grunder som för de i landskapets tjänst anställda att gälla 

under den tid landstinget är samlat till session, landstingsman deltar i 

utskottssammanträde eller utför annat uppdrag för landstinget samt för re

sor i samband dänned. 

Hälsovård.Ifråga om hälsovård och hälsoundersökningar gäller vad kansli

konnnissionen särskilt förordnar. 

Talmannens arvode. Talmannens utöver landstingsmannauppdraget tillkonnnande 

arvode samt ersättning för representationskostnader beslutes av landstinget 

på förslag av talmanskonferensen. 
Frånvaro. Om avdrag från landstingsman tillkonnnande arvode på grund av 
franvaro stadgas särskilt (72 § Arbetsordningen). 
Ikraftträdande. Detta beslut träder i kraft den 1 november 1977 och där-

igenom upphäves landstingets beslut om landstingsmans arvode den 15 sep

tember 1972, om olycksfallsförsäkring för landstingsman 13 juni 1973 samt 

om landstingsmans semesterpremie 26 maj 1975. 



L a n d s t i n g e t s 

beslut 

om arvode för landskapsrevisorerna. 
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Med stöd av 13 § instruktionen för landskapsrevisorerna (AFS 53/73) har 

landstinget den 1977 beslutat om arvode för land-

skapsrevisorerna som följer: 

Till revisor erlägges för varje dag han deltagit i revisionssanunanträde 

eller utfört särskilt granskningsuppdrag ett arvode som motsvarar dags

arvodet för landstingsman. Utöver dagsarvodet erlägges per kalenderår ett 

semesterpremie för tjänsteman i B-löneklass motsvarande tillägg beräknat 

för fyra semesterdagar. 

Revisor berättigas erhållas ersättning för resor samt dagtraktamente och 

logiersättning enligt för landstingsman stadgade grunder i reseklass I. 

Till revisorernas ordförande utgår arvodet förhöjt med tio procent. 

Är revisor landstingsman utgår arvodet med hälften under sådan dag för 

vilken revisorn samtidigt lyfter arvode för sitt landstingsmannauppdrag. 

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 197 8. 


