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TALMANSKONFERENSENS FRAMSTALLNING 
Ändring av landstingets beslut om arvode för landstingsman 

1992-93 TMKnr5 

Talmanskonferensen föreslår att den rätt till extra dagsarvoden som medlemmarna i Nordiska 

rådet har för förrättningsdagar föranledda av sammanträden utanför landskapet begränsas till 

att avse endast mötesdagar under tider då lagtinget inte sammankommer. 

MOTIVERING 

Bakgrund och förslag 

Lagtingsmännens rätt till arvoden och andra ersättningar regleras med stöd av 12 § 1 mom. 

landstingsordningen av lagtingets beslut. Gällande lagtingsbeslut är fattat den 10 november 

1977 och ändrades senast den 17 januari 1990. 

Vid den senaste ändringen övergick man från ett renodlat dagsarvodessystem till en form av 

månadsersättning. Varje lagtingsman (förutom talmannen för vilken skilt beslut tillämpas) 

erhåller ett dagsarvode för 180 dagar per år. Arvodet utbetalas månatligen med 1/12 av 

årsarvodets belopp. 

Ersättningen för 180 arbetsdagar anses täcka allt lagtingsarbete. Undantag görs dock för 

medlemmarna och ersättarna i Nordiska rådet, vilka har rätt till dagsarvode för sådana dagar 

då de deltar i sammanträde utanför landskapet med något av rådets organ. Det extra arvodet 

bestämdes uttryckligen att utgå "oberoende av om ifrågavarande uppdrag fullgörs under eller 

utanför sessionstid" (TMK nr 1/1989-90). Närmare tillämpningsdirektiv har getts av 

kanslikommissionen. 

Talmanskonferensen konstaterar att nuvarande arvodesbeslut som huvudregel utgår från att 

allt arbete inom lagtinget täcks av årsarvodet beräknat på 180 dagar. Med tanke på 

uppdragets särskilda karaktär och omfattning kan det ändå anses motiverat att en viss extra 

ersättning utgår till medlemmarna och ersättarna i Nordiska rådet i form av särskilda arvoden 

för förrättningsdagar utanför lagtingets arbetsperioder. Däremot finns det enligt 

talmanskonferensen inte motiv för att hålla kvar regeln om att extra arvoden utgår även 

under de tider lagtinget är samlat. Under dessa perioder står alla lagtingsmän till förfogande 

för lagtingsarbetet, av vilket arbetet i Nordiska rådet är en del. 

Talmanskonferensen föreslår därför att arvodesbeslutet ändras så att extra arvode utgår till 

medlemmarna och ersättarna i Nordiska rådet endast för sådana förrättningsdagar som är 

förlagda till tider utanför lagtingets sammanträdesperioder. 
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Samtidigt föreslås att beslutets rubrik ändras som följd av att benämningen "lagting" införts 

fr.o.m. den 1 januari 1993. 

Ikraftträdande 

Förändringarna föreslås tillämpade redan från och med ingången av vårsessionen 1993. 

Förslagets ekonomiska och administrativa verkningar 

Extra dagsarvoden har hittills erlagts för sammanlagt 20-30 sammanträdesdagar årligen under 

tider då lagtinget varit församlat. Den årliga inbesparing som görs genom förslaget kan 
därför beräknas till storleksordningen 15. 000 mark. 

Förslagets beredning 

Ärendet har beretts i lagtingets kanslikommission. Ålands delegation i Nordiska rådet har i 

inbegärt yttrande tillstyrkt förslaget. 

FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen att lagtinget antar 

ÅLANDS LAGTINGS BESLUT 
om ändring av Ålands landstings beslut om arvode för landstingsman 

Med stöd av 12 § 1 mom. landstingsordningen den 2 februari 1972 för landskapet Åland 

(11172) ändras 2 mom. i punkten "Särskilda uppdrag" i Ålands landstings beslut den 10 

november 1977 om arvode för landstingsman, sådant det lyder enligt landstingets beslut den 
17 januari 1990, samt beslutets rubrik som följer: 

ÅLANDS LAGTINGS BESLUT 
om arvode för lagtingsman 

Särskilda uppdrag. 

Till lagtingsman, som valts till ordinarie medlem eller ersättare i Nordiska rådet, utgår 

dock arvode för sådan förrättningsdag som föranleds av sammanträde på ort utanför 
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landskapet med organ hörande till rådets verksamhet och som inträffar under tid då lagtinget 

inte är församlat. 

Detta beslut tillämpas från och med den 1 mars 1993. 

Mariehamn den 1 mars 1993 

På talmanskonferensens vägnar: 

Talman Olof Jansson 

Sekreterare Lars Ingmar Johansson 


