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TALMANSKONFERENSENS FRAM-

STÄLLNING till landstinget rncd för

slag till omreglering av talmannens 

arvode. 

Enligt 9 § 2 punkten landstingets arbetsordning ankommer på talmansl-.onfcrensen 

att uppgöra förslag orn talmannens arvode och rcprescntationsersättning. I lands

tingets beslut den 10 november 1977 om arvode för landstingsman ingår bestäm

melser om de arvoden och övriga ersättningar som samtliga landstingsmän är 

berättigade till. 

Landstinget beslöt i samband med 1981 års ordinarie årsstat anta de principer som 

nu är gällande beträffande talmannens arvode. Till talmannen utgår under lands

tingets sessionstider arvode enligt bestämmelserna i nämnda beslut om arvode för 

landstingsman. Fullt dagsarvode utgår dessutom för alla de övriga dagar ("förrätt

ningsdagar") under vilka talmannen utfört uppdrag på landstingets vägnar. För alla 

andra dagar under året utgår till talmannen ett halvt dagsarvode utan årstillägg. 

Under senare år har landstingssessioncrna omfattat 160-170 dagar medan antalet 

övriga förrättningsdagar hållit sig !..ring ca 60-70. Antalet dagar för vilka oförhöjt 

halvt dagsarvode utgått har sålunda varit 125-145. 

Landstingets talman är självstyrelsens i rang främsta företrädare. Förutom uppdra

get att leda landstingsarbetet ankommer på denne en mängd uppgifter i vilka 

talmannen på olika sätt företräder landstinget och självstyrelsen. Uppdraget som 

talman får numera anses i betydlig omfattning överskrida ramarna för ett normalt 

politisl-. t förtroendeuppdrag. 

Talmanskonfcrensen har därför i enlighet med vad som berördes i detaljmotive

ringarna till 1988 års ordinarie årsstat i samråd rned kanslikomrnissionen närmare 

utrett frågan. Talmanskonforcnscn föreslår att hittills följda grunder om talman

nens arvode ändras så att till talmannen i fortsättningen erläggs ersättning med 

karaktär av årsarvode. Någon skillnad mellan förrättningsdagar och övriga dagar 

skulle inte längre göras, utan för alla årets dagar erläggs fullt dagsarvode med 

beaktande av de tidsbestämda förhöjningar talmannen på basen av sin tid i 

landstinget är berättigad till. Arvodet utbetalas månatligen i efterskott utan 

särskild anhållan eller redovisning. Talmannens rätt till semesterpenning eller -

premie anses inrymd i årsarvodet varför bestämmelserna orn scmcsterpremie 

beslutet om arvode för landstingsman inte är tillämpliga beträffande talmannen. 
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Talmannens rätt till ersättning för reprcscntationskostnadcr förändras inte av 

detta beslut. 

Den nya arvodesgrunden för talmannen föreslås träda i kraft frän och med den 1 

maj 1988. 

!\led hänvisning till det anförda fön~slår talmanskonfc-rensen 

Mariehamn den 22 april 1988 

att Landstinget mätte besluta att ar

vodet till landstingets talman frän och 

med den l maj 1988 utgår enligt i 

denna framställning angivna riktlinjer. 

På talmanskonfcrensens vägnar: 

Karl-Gunnar Fagerholm 

vicetalman 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 


