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TALMANSKONFERENSENS FRAMS'I'ALLNING till lands

tinget med förslag till ändring av landstingets 

beslut om arvode för landstingsmnn. 

Genom Alands landstings beslut den 10 november 1977 om arvode för landstings

man regleras landstingsmännens arvoden, resekostnadsersättningar och öv-

riga ersättningar. Beslutet finns publicerat i Landstingsmannens lagsamling 

under signum 3. 5-1 . 

Genom statsrådets beslut om fastställande av allmän dyrortsklassif icering 

av kommunerna (FFS 820/83) har de åländska kommunerna fr.o.m. 1.1 1984 

uppflyttats till dyrortsklass I. Landstingsmännen har enligt tidigare 
nämnda landstingsbeslut hittills erhållit ett arvode i vilket inkluderats 
dyrortstillägg enligt dyrortsklass IL At landskapsstyrelsens ledamöter 

erläggs med tillämpning av gällande lag fr.o.m. 1984 dyrortstillägg enligt 

dyrortsklass I. 

Talmanskonferensen har ansett det befogat och skäligt att landstingsmännen, 

i likhet med landskapsstyrelsens ledamöter, fr.o.rn. 1984 års ingång skulle 

erhålla dyrortstillägg för dyrortsklass I. För att detta skall kunna för

verkligas erfordras dock en ändring av gällande landstingsbeslut om arvode 
.för landstingsman. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

A 1 a n d s 1 a n d s t i n g s 

b e s 1 u t 

om ändring av Al.ands landstings beslut om arvode för landstingsman. 

Med stöd av 12 § 1 mom. landstingsordningen (11/72) har landstinget 
den januari 1984 ändrat punkten "Dagsarvode" i sitt beslut den 10 

november 1977 om arvode för landstingsman som följer: 

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

lopp som är 1/365-del av det årsarvode inklusive dyrortstillägg för I 

dyrortsklassen, vars belopp är sju löneklasser lägre än vad som vid varje 

tidpunkt erlägges för tjänst eller befattning i stats- eller landskaps

förvaltningen hänförd till den högsta avlöningsklassen. 
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Detta beslut träder omedelhart i kraft och tillämpas från och med 

den 1 januari 1984. 

Marieha1Til1 den 30 december 1983. 
På talmanskonferensens vägnar: 

Sune Carlsson 

talman 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare. 


