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TALMANSKONFERENSENS BETANKANDE OCH FtJRSLAG 
nr 2/1981-82 med anledning av ltm Roald 

Karlssons m.fl. hcmställningsmotion om un

dersökning av möjligheteITia till fastare 

arbets- och arvodessystem för landstings

arbetet. 

Landstinget har till talrnanskonferensen remitterat ovan nämnda hemställ

ningsmotion. Talmanskonferensen har behandlat ärendet utgående från hem

ställningsmotionen och tidigare diskussioner beträffande landstingets 

arbetsfonner. Till w1derlag för behandlingen har därutöver förelegat 

smnmanställning över landstingets arbetstider under de senaste åren och 

utredning om landstingsmännens deltagande i utskottsarbcte utom sessions-

tid 1980. I ärendet har hörts lantrådet Folke Woivalin och lagberednings

chefen Christer Jansson. Landstingsrnännens åsikter har efterhörts genom en en

kät. Resultatet av enkäten framgår av bifogade sammanställning av svaren. 

Al 1rnänt, Talmanskonforcnscn h~n i sitt förslag eftersträvat en koncentra

tion av landstingsarbetet till på förhand tidsbestämda sessioner. And

ringama föreslås genornföras inom ramen för de bestämmelser som nu 

reglerar landstingsarbetet och med hänsyn till vad som i övrigt hör 

beaktas ifråga om tider för ända1nålsenlig handläggning av ärendena. 

Talrnanskonferensen har också utgått ifrfäJ. att landstingsmännen under 

sessioneITia i huvudsak, d"v.s. under de angivna tiderna 1 skall stå till 

förfogande för landsti:ngsarbetet ,, Minskningen av antalet plenum under 

veckan ger utrymme för utc:kottsarbetet~ som i sin helhet är avsett att 

ske inom sessionstid, Talmanskonferensen räknar med att uppgifterna 

ur1der ett nonnalt 1andstingsår skall kimna slutförRs inom de avsatta 

tidcrn~1. 

Sessionstiden för ett normalt Jandstingsår föreslås nu omfatta 140 da

gar med utökning vid behov.De senaste åren har landstinget varit samlat 

under i runt tal 120 dagar, Under 1980,då sessionstiden omfattade 124 

dagar, var därutöver antalet utskottssammanträden utom sessionerna i 

genomsnitt per landstingsman c. 23. Den föreslagna reformen innebär 

därför totalt sett ingen utökning av arbetstiden. 

De föreslagna tiderna skall ses som riktgivande. Avvikelser skall kunna 

göras då särskilda skäl föreligger. 
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Ifråga om veckoprogrammet får man vid landstingsårets inledning och 

vid remissdebatter räkna med en utökning av antalet pl~ntun. 

Den föreslagna refonnen avses gälla tillsvidare. Talmanskonferensen 

kommer att vid lämplig tidptmkt granska erfarenheterna därav och be

hovet av ytterligare ändringar eller kompletterande bestämmelser. 

Arsprogrannnet. 

I enkätsvaren har ett flertal omfattat de i stort jämförbara alternati

ven A och E. Med beaktande av de påpekanden som gäller för sessioner 

i maj respektive september har talmanskonferensen omfattat ett program 

enligt följande 

nov. dec. 

30 - 30 

jan. 

20 

mars apr. 

30 - 30 

sept. 

(10-15) dgr = 140 (cv.150-155) 

September skulle utnyttjas om behov föreligger och fordra särskilt 

beslut av talrnanskonferenseno Kallelse till denna sessionstid förutsättes 

ske i så god tid som möjligt. 

Veckoprogrammet. 

I enkäten har alt. B fått största anslutningen. Med hänsyn bl.a. till in

placeringen av bestä.md tid för gruppmöten föreslår talmanskonferensen ett 
justerat alternativ B medplencim måndag och onsdag kl.14 enligt följande. 

kl. 

9 

10 

12 

14 

mändag !tisdag 

I 
utskott! 

i 

plenum I 

Arvodet. 

;ons~ag--/torsdag ; fredag I 
utsk. ! i 'trtalm.konf. 

. : . plenvjJSjpN . 

... kanslikom" 

gruppm.' 

1
plenum 

0 

Arvodet baseras fortsättningsvis nå bestämmelserna i landstingets beslut 

om landstingsmannaarvodet, d.v.s. är formellt ett arvode per dag för den 

tid "landstinget är samlat". Arvodet betalas såsom hittills per månad 

i anknytning till sessionerna. De fasta sessionstiderna medger bättre 

tidsbestämning för utbetalningen. 

Då även utskottsarbetet nu förutsättes ske under de fastställda sessions

tiderna erlägges inte, utan särskilt beslut, arvode för annan tid till 

andra utskott än de vilka nonnalt har skyldighet att sammanträda utom 
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sessionstideTI1a d.v.s. justeringsmännen och justeringsutskottet samt, i 

egenskap av lönedelegation, finansutskottet. Till denna grupp bör även 

hänföras självstyrelsepolitiska nänmden och landstingets förvaltnings

organ såsom talmanskonferensen, kanslikommissionen och presidium. Där

utöver gä11 er för uppdrag på landstingets viignar 1 iksom för utskottens 

studieresor särskilda regler för rätt ti11 dagsarvode. 

Med hänvisning till det ovan sagda föreslår talmanskonferensen 

att Landstinget med omfattande av motionens 

syftemå1 godtar de i motiveringen angivna 

riktlinjerna och föreslagna åtgärderna att 

tillämpas från den 1 december 1981, samt 

att Landstinget hcs1utcr att innevarande 

session fortgår till och med den 20 januari 

1982. 

Mariehanm den 27 november 1981. 

På talmanskonferensens vägnar: 

Olof Jansson 

talman 

Henrik Gustafsson 

sekreterare. 



Sammanfattning av enkätsvaren. 

Arsprograrnmet: Alt.sess. 
Alt. Bästa 'förslaz. --
A 5 

Näst bästa 

13 

2 

l 

l 

5 

riov de<; j~ feb mar apr maj 

30 30 10 30 30 10 

sep okt 

10 

B s 
c 
D 7 ,_, 

E 13 

X (=eget för- 3 
slag) 

30 30 30 30 30 

~ ---------ctörtI3ran<le) ____ _ 
~ 30 30 15 10 10 10 10 

30 30 20 30 30 

- Några alternativa förslag har framförts: 
nov. dec. Jari. m~1 Cip" Stp 

30 - 30 - 20, 30 - 30, (10) (2 st) 

30 - 30 30 - 30, 10 (1 st) 

30 - 30 - 10' 30 - 20 (10 vid behov) (1 st) 

30 - 30 - 30, 30 - 30, ev. okt. 

Tider då plena bör undvikas: Maj och september; 20.4 - 20.S, 15.8 - 15.9 

En svarande anger alt. A, C och D vara icke önskvärda 

Föreslås en koncentration av hästsessionen på finansärenden (budget + fi

nansmotioner) och av vårsessionen på allmänpolitiska ärenden (allm. poli

tisk debatt+ hemst.motioner). 

Veckoprogrammet: 

Alt. Bästa förslag 

A 7 

B 11 

c 6 

D 

E 1 

F 1 

X (= eget för- 3 
slag) 

Näst bästa 

1 

9 

8 

2 

1 

- En fyra dagars arbetsvecka förespråkas av några svarande, antingen 

måndag-torsdag eller tisdag-fredag. Utskottssarnmanträdcn i regel 

kl.9.00 (vissa dgr kl.12.00), plenum kl.15. Ett förslag innefattar 

två plena per dag kl.12.00 och 15.00 för bordläggningar och brådskan

de ärenden samt effektivering av arbetet. 

- Elenum borde enligt en svarande börja ant.kl.10.00 el. 13.00, enl.en 

annan kl.14.00, ev. med ett kvällsplenum/v. 

- l}t_s]s9ttsdagar koncentreras arbetet ant. till fm. el. em. 

10 10 

10 
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- Fr~dagsplenum borde börja redan klockan 9.00. 

- Alt. C det bästa, men gruppmöt~;n bör hållas onsdagar, ej fredagar 

- Landstingets arbete borde inrymmas under normal kontorstid och av

slutas c. kl. 16.30 (inkl. utskottsarbetet). 

- Stora l!ts_lsPJJ~t:s sammanträdestider borde med hänsyn till utskottets stor

lek fixeras till viss regelbunden tid. Nu svårt samla olika önskemål. !lt
skottssammant:r~g-~_I1a bör läggas inom rekorrnnenderade tider. 

- Bättre nä_zyjl_r9c;l:i,_s_cjJ;Jli11 borde eftersträvas. 

Utbetalning av arvodet: 

I anslutning till session 

18 

varje månad 
~) 

- Viss differentiering av arvodet borde ske med hänsyn till antal utskotts

uppdrag. Inga uppdrag = mindre arvode än normen. Flera uppdrag =högre 

arvode. 

Antal allmänna motionstider: 

2/år 

23 

Enkäten har besvarats av 28 landstingsmän. 

l/år 

5 

Konunentarer: En reform kan fordra översyn av Lt:s beslut om arvoden. Vardera 

Juster.utskottet och Fu som lönedeleagtion har skyldighet att sarrnnanträda utom 
sessionstid för vilket arvodet bör regleras skilt. 

LIJ/1981-11··17. 


