
1. Allmän mativer 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
till Landstinget mc<l förslag till 

1) landskapslag om arvode för leda

mot av Alands landskapsstyrelse och 

2) landskapslag angäende ändring av 

landskapslagen om pension för ledamot 

av Alands landskapsstyrelse. 

Enligt 3 § landskapslagen om arvode för ledamot av Ålands 
landskapsstyrelse (37/74) utgår arvodet till ledamot som dags

arvode. Detta utgör 1/250 av ett årsarvode, vilket är sju av

löningsk:Lasser lägre än det årsarvode som tillkommer medlem av 

statsrådet, 

Vid den lagändring som f8retogs år 1978 (16/78) uttalade lag

utskottet att det vore skäl att småningom övergå till månads

arvode, Uppdraget som landskapsstyrelseledamot hade redan då 

antagit karaktären av huvudsyssla, vilket motiverar en övergdng. 
Landskapsstyrelsele<lamöternas arbetsmängd och personliga ansvars

tagande har ökat kraftigt, varför det vore skäligt att samtidigt 

höja arvodena. Eftersom de ändringar av lagtexten som erfordras 

är omfattande föreslås landskapslagen om arvode för ledamot av 

Alands landskapsstyrelse upphävd och ersatt av en helt ny lag. 

Genom en ändring av landskapslagen om pension för lands

tingsmän (45/69), vilken ändring (61/83) trädde i kraft den 1 

januari 1984, förbättrades villkoren för landstingsmännens pen

sioner. Innan denna förbättring genomfördes överensstämde grun
derna för landskapsstyrelseledamöternas pensioner i huvudsak 

med underna för landstingsmännens pensioner. Pensionsförmå

nerna för personer som verkat som landskapsstyrelseledamöter 

bör vara i huvudsak lika bra som för dem som verkat som lands

tingsmän. För den skull föreslås landskapslagen om pension för 



ledamot av Alands landskapsstyrelse ändrad så att även land

skapsstyrelseledamöterna skulle komma i åtnjutande av de för

bättringar som redan genomförts för landstingsmännens del. 

2. Detaljmotivering. 

2.1. L an d s k a p s 1 a gen 

m o t a v A 1 a n d s 
o m a r v o d e f ö r 

1 a n d s k a p s s t y r e 1 

1 e d a -

s e . 

1 §, Bestämmelserna överensstämmer i sak med bestämmelserna 

i 1 och 8 §§ gällande lag. 

LL_ Enligt gällan<le lag utgfrr arvo<le till ledamot av land

skapsstyrelsen som dagsarvode. Av skäl som fram~ätt av den all

männa motiveringen föreslås arvodet framdeles utgå som årsarvode. 

Arvodet föreslås även höjt med två löneklasser. Liksom i arvodet 

för medlem av statsrådet skulle i landskapsstyrelseledamöternas 

arvode ingå fem ålderstillägg. Till ledamot betalas dyrorts

tillägg i enlighet med vad i 2 § landskapslagen om avlöning i 

landskapsförvaltningen underlydande tjänster och befattningar 

uti landskapet Aland (17/43) stadgas. Semesterprcmie utgår till 

ledamot enligt vad i landskapets tjänstekollektivavtal Hr före

skrivet. 

Ledamots semester föreslås utökad med fyra dagar till samman

lagt 30 vardagar. 

Enligt den nu gällande lagens 4 § uppbär ledamot under vissa 

förutsättningar resekostnadsersättning och dagtraktamente. Detta 

kan sägas vara regel när det gäller bisysslor även inom andra 

områden. Eftersom uppdraget skulle betraktas som huvudsyssla före

slås rätten till dagtraktamente och resekostnadsersättning bort

falla. 

3 §, Bestämmelserna överensstämmer i huvudsak med bestämmel

serna i 5 § gällande lag. Vid i 1 mom. nämnd frånvaro skall 

reglerna i landskapslagen om avlöning i landskapsförvaltningen 

underlydande tjänster och befattningar uti landskapet Aland till

lämpas. 
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Enligt gällande lag utgår inget arvode då ledamot på grund 

av enskilda angelägenheter är förhindrad att fullgöra sitt upp

drag. I sak föreslås ingen Undring i denna bcstilmmclse. Då arvo

det enligt förslaget görs om till årsarvode krävs dock en särskild 

bestämmelse härom för att behålla det nuvarande systemet. 

~~ Systemet med ersättare som inträder vid ledamots frånvaro 

föreslås kvarstå. Ersättare kallas vanligtvis in med kort varsel 

ocl1 för korta tjänstgöringsti<ler. För ersättare bosatt inom om

råde som saknar fast vägförbindelse med fasta Aland innebär detta 

merkostnader för resor och inkvartering. Landstingsman, med vil

ken ersättare i detta avseende tör jämställas, bosatt inom dylikt 

område uppbtir sJväl resekostnadserslittning som dagtraktamente. 
Ersättare· föreslås därför uppbära resekostnadsersättning och dag

traktamente i enlighet med de regler som gäller för landstingsman 

i motsvarande fall. 

~ Enligt gällande lag skall ledamot inge arvodesräkning som 

skall godkännas av lantrådet. Då arvodet i enlighet med förslaget 

framdeles skulle utgå som fast årsarvode skulle lantrådets god

kännande av arvodesrtikning inte längre vara 11öJvtindigt. 

Innehållning som görs i stöd av 3 § 2 mom. föreslås belasta näs

ta månads utbetalning. I det fall ledamot avgår från sitt uppdrag 

i slutet av en månad kan eventuell innehållning avdras mot ledamots 

semesterersättning. 

2.2. L a n d s k a p s 1 a g e n a n g å e n d e ä n d r i n g 

a V 1 a n d s k a p s 1 a g e n o m p e n s i o n f ö r 

1 e d a m o t a V A 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r c 1-

s e 

2 §. Pensionsförmånerna för personer som verkat som landskaps

styrelseledamöter bör vara i huvudsak lika bra som för dem som 

verkat som landstingsmän. Genom en ändring av landskapslagen om 

pension för lanJstingsmän beviljas Jlderspension, rurutom person 
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som uppnått 60 års ålder, även person som varit landstingsman i 

sju är och inte på nytt inväljs i landstinget. För att undvika 

att en landstingsman som inte fyllt 60 är efter sju ör i lands
tinget skulle kunna upphttra både pension och lön frän förvärvs

arbete intogs i 11 § 4 mom. landskapslagen om pension för lands

tings:män en bestämmelse som bPgränsar rätten att uppbära pension 

i sådana fall. Bestämmelsen innebär att pensionen och förvärvs

inkomsten sammanlagt inte skulle få överstiga den pension lands

tingsman maximalt skulle kunna uppnå. I de fall då det sammanlag

da beloppet blir högre skulle den överskjutande delen avdras från 

pensionen. Samma regler föreslås även gälla beträffande landskaps

styrelseledJmöternas pensioner. 

!_i_:_ Enligt gällande lag fastställs det pensionsgrundancle 

beloppet genom att en genomsnittlig summa beräknas på grundvalen 

av de arvoden och semestertillägg som utbetalats under de fyra 

sista kalenderåren. Genom ytterligare beräkningar fås sedan det 

pensionsgrundande beloppet, uttryckt i mark per månad. Genom den 

ovan i denna framställning föreslagna övergången till årsarvode 

kan fastställandet av det pensionsgrundande beloppet avsevärt för

enklas. Det pensionsgrundånde beloppet föreslås framdeles fast

ställas på grundval av de verkliga utbetalningarna. 

~~§~ Genom en ändring av landskapslagen om pension för landstings

män har tiden för uppnående av full pension förkortats från 20 till 

15 års landstingsmannauppdrag. För att göra pensionsförmånerna 

i detta avseende likvärdiga., föreslås samma ändring vad gäller 

pension f& ledamot av landskapsstyrelsen. 

Ikrafttrtidclsebestämmelscrna 

Person, vars uppdrag upphört före de nu föreslagna ändringarnas 

ikraftträdande och som inte fyllt 60 år skulle ha rätt till pen

sion om han har en pensionstid på minst sju år, Pension skulle 

i sådant fall utgå retroaktivt från den 1 januari 1983. 

Pensioner som utfallit före de nu föreslagna ändringarnas 

ikraftträdande kommer att utgå på grundval av det pensionsgrundan

de beloppet beräknat enligt gällande lag. Samma regler skulle 
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gälla dem som inte uppnått 60 års ålder men har en pensionstid 

på minst sju år. De skulle erhålla pension beräknad på grund-

val av det pensionsgrund::mcle beloppet enligt gJllande lag retro

aktivt frcin den 1 januari 1983. Den föreslagna bestämmelsen om 

valmöjlighet för de nuvarande ledamöterna följer praxis på området. 

Den förbättring i pensionssystemet som föreslagits i 5 § 1 mom. 

skulle enligt förslaget komma alla till godo, såväl person som 

uppbär pension enligt gällande lag som person som kommer att få 

pension enligt de nu förcs1agna än<lringarnn. Person som 11ppbilr 

pension enligt gällande lag skulle få del av de föreslagna förbätt

ringarna retroaktivt från den 1 januari 1983. 

~led htinvisning t.iJ 1 det anförda förd Liggs Landstinget t.i.11 

antagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

om arvode för ledamot av Alands landskapsstyrelse 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1 §. 

Ledamot av Ålands landskapsstyrelse åtnjuter för sitt uppdrag 

arvode och övriga ersättningar i enlighet med vad i denna lag 

stadgas. 

Om ledamots pensionsförmåner stadgas i landskapslagen om pen

sion för ledamot av Alands landskapsstyrelse (47/69). 

2 §. 

Till ledamot utgår årsarvotle jämte dyrortstillägg. Därtill 

äger ledamot rätt till semesterpremie och, i förekommande fall, 

semesterersättning. Årsarvodet är fem löneklasser lägre än det 

arvode som tillkommer medlem av statsrådet. Dyrortstillägg och 

semesterpremie erläggs enligt de grunder som gäller för landska

pets tjänstemän i motsvarande fall. 

Ledamot äger rätt till semester under 24 vardagar under tiden 

1 juni till 30 september och sex vardagar under annan tid. 
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3 §. 

Ledamot som på grund av sjukdom eller havandeskap och för

lossning är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag äger under 
tiden för avbrottet rLltt till arvode ocl1 0vriga f0rmöner enligt 
de grunder som gäller för landskapets tjänstemän i motsvarande 
fal 1. 

Är ledamot på grund av enskilda angelägenheter av annan än 

i l mom. angiven orsak förhindrad att fullgöra sitt uppdrag 

skall av arvodet innehållas 1/365 för varje dag avbrottet varar. 

4 §. 

Ersättare som inträder ledamots ställe i landskapsstyrcl-
sen erh~lllcr för varje Jag i arvode 1/365 av Jet årsarvode som 

tillkommer landskapsstyrelseledamot. 

Till ersättare betalas dagtraktamente och ersättning för 

resekostnader enligt de grunder som gäller för landstingsman 

i motsvarande fall. 

5 § • 

Arvode och ersättningar i stöd av denna lag erläggsJ månat-

1 igen i efterskott, för ersättares del på gnmdval av räkning som godkänts 

av lantrådet. I 3 § 2 morn. avsedd innehällning görs från näst

kommande månads utbetalning. 

Angående utbetalning aviarvode och ersättningar gäller i 

övrigt i tillämpliga delar vad om utbetalning av lön till land

skapets tjänstemän är föreskrivet. 

6 §. 

Denna lag tillämpas första gången 

Genom denna lag upphävs landskapslagen den 2 maj 1974 om 

arvode för ledamot av Ålands lan<lskapsstyrelse (37/74). 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om pension för ledamot 

av Alands landskapsstyrelse. 
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I enlighet med landstingets beslut 
upphävs 4 § 2 mom. landskap~+agen den 25 juli 1969 om pension 

för ledamot av Al.ands landskaps..;tyrelse (47/69), södant det lyder i land

skapslagen den 2 maj 1974 (39/74_~ 

d.n<l!·as 2 § 1 mom. , 4 § l rr..om. och 5 § 1 mom. smut 

!oga~ tEl 2 § ett nytt 2 mom., varvid nuvarande 2 mom. blir 3 mom. , 
som följer: 

2 §. 

Alderspension beviljas landskapsstyrelseledamot vars upp

drag upphört, om han fyllt 60 år eller har en pensionstid på 

minst sju år. 

Har med st5J av hcsttimmelsen i 1 mon1. pension beviljats ndgon 

som inte fyllt 60 är men som har en pensionstid av minst sju år, 

betalas pensionen endast till den del den inte tillsammans med 

förvärvsinkomster som baserar sig på arbets- ellerföretags

verksamhet överstiger maximibeloppet för pension för ledamot. 

Pensionsbeloppet justeras kalenderårsvis, varvid den på grund

valen av nämnda inkomster uträknade, skattepliktiga genom

snittliga månadsförtjänsten för föregående kalenderår läggs 

t il 1 grund. Pens ionsbe loppet justeras även på ansökan av förmåns
tagaren om förtjänsterna avsevärt har ändrats. 

4 § • 

Det pensionsgrundande beloppet är den per månad beräknade 

summan av det arvode som utgår enligt landskaps-

lagen om arvode för ledamot av Al.ands landskapsstyrelse ( ) . 

5 § • 

Pensionens belopp utgör för varje till pensionstiden htin

förd hel månad 11/30 procent av det pensionsgrundande beloppet 

enligt 4 § 1 mom. 

Denna lag träder i kraft den . Den i 2 § 

1 mom. avsedda rätten till pension för person som inte fyllt 60 

år men har en pensionstid pö minst sjtt dr skall tillkomma även 

ledamot vars uppdrag har upphört före ikraftträdandet. Personer, 
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vars mandattid upphört före lagens ikraftträdande, erhdller pen

sion beräknad på basen av det pensionsgrundande beloppet enligt 

<len nu upphävda lagen. De11 som vid ikraftträdandet är Jedamot av 

landskapsstyrelsen har r~tt till pension beräknad pd basen av det 

pensionsgrundande beloppet 8nligt den nu upphävda lagen om han 

före den 1 januari 1986 anmiller att han så önskar. Bestämmelserna 

i 5 § 1 mom. skall tillämpas även på pensionsfall som inträffat 

före ikraftträdandet, varvid ärenden som gäller dylika pensioner 

kan behandlas på nytt utan hinder av att tidigare beslut vunnit 

laga kraft. Med stöd av denna lag uträknad pension eller pensions

höjning betalas dock tidigast räknat frän den 1 januari 1983. 

Mariehamn den 7 november 1984. 

L a n t r å d Folke Woivalin 

Lagberednings sekreterare Michael Patrickson. 


