1979-SQ_ Lt - Talmanskonf. nr 1.

Till Landstinget
från talmanskonferensen.

Jämlikt 9 § 2 punkten landstingets arbetsordning ankorrm1er på talmanskonfe·~
rensen att föreslå beloppet av talmannens arvode och den ersättning för repTesentationskostnader som skall tillkomma honom utöver ordinarie dagsanrode
vid landstingets sessioner. Talmanskonferensen föreslår att ersättningarna
ifråga skulle utgå enligt samma grunder som tidigaTe, nämligen särskild sum~
ma för vartdera arvodet och representationskostnaderna beräknade för hela
arbetsåret. Beloppen har under de två senaste åren varit oförändrade, nämligen 6.500 mark såsom arvode och 7.500 mark för representationskostnader, eller
sammanlagt 14.000 mark. Talmanskonferensen anser det motiverat att beakta
utvecklingen av löner och kostnader under denna tid vid fastställande av beloppen för arbetsåret 1979~80.
Landstingsmannaarvodet har sedan 1978 stigit med c. 25 %. Det har därför an·setts skäligt att det sammanlagda beloppet av arvodet och represe11tationsersättningen höjes med motsvarande procentsats eller till 17. 500 mark förde~·
lat på arvode 8.000 mark och representationsersättning 9.500 mark. En ledamot,
ltm Roald Karlsson, har inte biträtt beslutet.
Talmanskonferensen anser såsom ovan framgår att tidigare system för ersättningarna till talmannen .tillaridare bör bibehållas. Redan i ett tidigare skede har
dock en ändring av principerna för ersättningarna till talmannen aktualiserats.
Det har ansetts nödvändigt att frågeställningarna i samband dänned nännare utreds. För uppgiften har inom talmanskonferensen tillsatts en arbetsgrupp som ~iven
skall komma med förslag i ärendet. Samtidigt konstaterar talmanskonferensen att
talmannen fortlöpande under året i olika sarrnnanhang företräder landskapet och
landstinget. Talmanskonferensen önskar därför uttryckligen framhålla att, enligt landstingets beslut om arvode för landstingsman och kanslikommissionens
direktiv, inom ramen för nuvarande system arvode även erlägges för sådana uppdrag som förutsätter förberedelser (diskussioner, förhandlingar) och utöver övriga
ersättningar givetvis även bör tillkomma talmannen då han i denna sin egenskap
representerar landstinget eller landskapet,
Med hänvisning härtill har talmanskonferensen beslutat föreslå

-2att tabnannens arvode för tiden den 1.11 1979 31.10 1980 skulle fastställas till 8, 000 mark
utöver honom såsom landstingsman tillkommande
arvode och att talmannen skulle tillerkäru1as
ett belopp om 9. 500 mark såsom ersättning för
representationskostnader för samma tid.
Mariehamn den 7 mars 1980.
På talmanskonferensens vägnar:
K. -G. Fagerholm
Henrik Gustafsson
sekreterare.

Reservc.tion
Undertecknad o:afattar inte talmJ.nskonferensens förslag Oill för~
höjning av talmansarvodet och representetionskostnädernd med 25%.
Eftersom talmannen när han representerar landstinget eller landskapet
erhåller fullt landstingsmannHarvode, anser jag det obefoga~ me~ en
förhöjning av talmansarvodet utöver vad den nllmänna lfo1este 0 ri r1f,;;rn
förutsätter.
Represeutationskof'tnl'lderna borde enligt min nening utbetalas e'l l i
de verkliga kostnaaerna vi6 påvisad

representatio~@

Mariehamn den

07.05. 1980

d?~rl?°~
Roald Kac-lsson

r:t

