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. LAl'iIDSKAPSSTYREISENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med för§+ag tij_l landskapelag 

om arvode för le daiilOt av. J\..lands la:n d$l\:aps

styre ls e och landsk~pslag angåend~ ändring 

av 10 § landskapslagen om Ålands la:ndskaps

styrelse. 

I en ansl utningSl'il otion ti 11 landskapsstyrelsens framställning med 

'rslag till ordinarie årsstat för år 1973 (Mot.nr 13/1972-73) framla-

.orn att Landstinget f:rån den 1 januari 1973 skulle öra 

nadslön enligt löneklass B 1 för landskapsstyrelseledarJöterna. Son 

ti vering för denna he11ställan frarJfördes att ersättningen för land

apsstyrelseledai~öternas arbete borde regleras på ett annat sätt än 

t nuvarande på grund av den all tuer ·,ökade arbetsbördan. I anledning 
. ' - -

motionen föreslog finansutskottet (Fu bet.nr 3/1972-73 LtJ att land-

apsstyrelsen skulle utreda frågan och framlägga förslag i ärendet, 

entuellt i forw av en landskapslag. I princip ställde sig utskottet 

ock positivt till :motionen, wen anså& sig icke ha IJ.i?j~ighet.att i sam

and med budgetbehandlingen ta ställning till de olika problem som var 

örenade med en sådan revision. Finansutskottets uttalande omfattades 

Såsom i 3otiveringen till årsstaten för år 1973 redan framhållits 

r antalet samwanträdesdagar under senare år ökat avsevärt och land

kapsstyrelsen so.mmanträder nm1era under största del en av året fem 

agar i veckan. Detta medför för den enskilde ledamoten allt större 

svårigheter att vid .sidan av sitt ledawotskap upprätthålla en egen 

'YrkesverksaBhet. 

Förutom att an talet s<:::iE1manträdesdagar ökat har även owfattningen av 

terna ökat avsevärt. Att så är fallet visar bl .a. · den ora:.;:.

att antalet föredragande och byråchefer som bereder n-
12 till 23 genoD tillkomsten av landskapslagen om land~ 

centrala ämb~tsverk ( 25/73). För att en landskaps styrelse 

skall möjligheter att sätta sig in i de olika ärendena krävs 

längre tid för delser. På dessa grunder anser landskapssty-

I' els en i likhet :oe d l3l:ld ing det därför vora fullt riktigt att leda-

Böternas avlöning ordnRs så, t den bättre mot svarar deras ansvar och 

arbetsbörda samt att den dessutorJ tryggar utkorilSten i det fall att le

drunot på grund av sjukdorJ är förhindrad att sköta sitt uppdrag. Land

Skapsstyrelsen har dock icke ans t det änd enligt att nu föreslå 

införo.nde av ett arvod essystem som bära fast månadslön. 
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likt sys ten skulle nämligen förutsätta att ledamöterna helt koppb.de 

ort all annan förvärvsverlrn aJD.het ~ vilket med tanke på att londskap s

J;yrel se le danöte r-11 a är för tro end eval da medför betydande svårighet er , 

·c de avgår och på nytt skall återuppta sitt förvärvsarbete. Ett ar;~ 
odessysten son notsvarar tjänstemännens avlöningssystem skulle dess~ 
tom ge upphov till vissa praktiska svårigheter i de fall· ersättaren 

äder till~ då ordinarie ledarJot på ·g:rund av fö;t'l:li,ndq:' icke· kan ·sköta 

ina · · åligganden , 
]Jand9~apsstyrelsen anser att Llan utan att övergå till ett nytt ar-

odessysten kon förbättra det nuvsrande särskilt i det avseendet att 

stemet skulle innebära en större trygghet_för ledamöterna. Detta 

ulle i första hand ske genon att om grunderna för arvodet skulle 

tadgas i e:n särskild landslcap slag. Dessutom skulle raL.1en för arvodet 

~vidgas så att dagarvoc:le skulle utgå icke enbart :för saor:iantrtide i 

andsl{apsstyrelsc;n uten ä.ven för ~n.skild tör,:edrag;nj,ng? för i 22 J ... 
a:ndskapslagen OD Alands lendsl,\:aj;>SStyrelse a.vs.ed_da u;ppgifter d.v.s. 

0 
ledamot fullgör sin tillsynss~yldJ..ghet i fråga oD. avdelning, för 

ödigbcfunnen närvaro vid landstingets plenUIJ eller vid ut skot tssaEJman

räde dit han blivit lcallad sarnt för del tagande i uppvaktning eller i 

epresentationsuppdrag såsorJ företrädare för landsl-s::apsstyrelsen. Arvode 

ulle dessutorD. erläggas för de dagar ledOLJ.ot på grund av sjukdom är 

~ö;r;hindrac1 att fullgöra sitt uppdrag. I detta f811 skulle på arvodet 

·11ä111pas de beställi'.lelser soill gäller tjänstewännen 9 vilket innebär 

'13.tt arvodet efter 30 dagars sjukledighet utgår 11ed två tredjedelar och 

.~fter 180 dngar IJed hälf~.en_~ 
Till grund för beräl>Cningen av arvodet skulle läggas den avlönings-
- --- ·-· ~- . . ... -· 

lass, enligt vilken landstingsmännens arvoden beräknas. För närvarande 

denna avlöningsklass B 1 men torde frå~ den 1 januari l974 'stiga till 

GenoD det före slagna systemet skulle landskapsstyrels eledaL'1öternas 

}Xppdrag få karaktären av hel tidsarbete. Sldiinaclen inelian · t jfuis.temännens 

~ch ledat'1öternas ställning skulle riärlilå~t var~ cl§:r11 a~i; :!-?däiil'öi;; ?:r:'håller 

~ode endast för de dagar då han på ovan näillnt sätt fullgör sitt upp

drag, medan tj änsteruännen erhåller fast månadslön. För att le daooten 

det oaktat sko.11 erhålla en ersättning som motsvarar tjänstemännens 

Wånadslön 
9 

skulle arvodet uträknas-·sa, att (len -å;rslöti sC;lr.1 läggs ·till 

grund för arvodet delas med talet 250 9 vilket nära motsvarar antalet 

;,El.rbetsdagar uncler ett år inom ä:i:Jbetsverket. 
Landskapsst-yrclsc:ledonot skulle icke ha rätt till arvode under den 

tid då han är ledig från sitt uppdrag av annan orsalc än på grund av 
SjUkdom eller havandeskap. I stället :skulle till ledamot utöver arvodet 
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semestertillägg enligt de grunder varoo stadgas i 9 § seoes

(FFS 272/73). Enligt detta stadgande äger arbetstagare, soo 
en så kort tid varje månad i arbete~ .2tt han icke blir ber~ttigq.d 

11 serJester 1 rätt till en semesterersättn~n? S?D för nfiEyarande utgör 

tti;v -09h e:n haJ.y pr.ocept av det utletaJ.da. J_i)nebeloppet. 

Utöver dagarvode och semestertillägg s~ulle dagtraktanente och 

sel{~stnadsersättn.ing .. erläggas' tili ledamöterna _enligt samma grund er 

m fÖr. lo.ndstingsniän. I detta-a.fseende skulle· icke Ske någon f8ränd~ 
ng i förhållande till vad son gäller för närvårände~ 

Om ledaoot på grund av sjukdoo är förhindrad att sköta sitt uppdrag 
.. ' ..... .. - -- -- . 

ulle han för den tid hindret varar ha rätt att uppbära arvode i samma 

sträckning som oIJ han skulle ha skött sitt uppdrag. På grund härav 
·~ - . , . 

·reslås att ledamot, som på grund av sjukdom eller havandeskap är för-
,..~ ,_, • • • •• - " ".. ·~ --· .' , - < 

ndrad att fullgöra sitt uppdrag 1 h0r. r~tt att lyfta arvode för de 

ar ers8, ttaren skött hans åligganden. Vid ~n längre tids sjukdoo re

eras arvodet på samilla sätt som en tjänstenans lön i :wotsvarande fall. 

Dagarvoc1 e jämte sene stertil:iägg s afil t resekostnadsersättnin g och dag

även utgå t{ll ersättare, SO!J i ordinarie ledamots 

'lle fullgör i 2 § avsett uppclrag. ·Ersättaren skulle icke äga rätt 

11 arvode eller andra. ersättningar i an-dra fäll åri då den ordinnri'e 
,. ~ot~n är fÖrhi~dr[i.a. att' sköta 'sitt uppdrag •... 

''Ariode?t ocli övriga ersä ttningiJ.r ~k~lie, ut1:Et~las ti 11 ledamot eller 

rsättare ·på-·g:ru:ndval av et.i är'vodes- eller reseräkning, sot.1 godkännes 

lantrådet. Detta godkännande är betingat därav,- at·t-även andra upp

ag än protokollförda -saBmanträden skulle · berättiga till arvode. 

Gällande stadg ond en rörande· utbetalning av. tjärister;iäflnen~ :J; ön er 

lle i tillämplig~- (l.elar gälla också i fråga om· arvode och övriga 
sättningar till landskapsstyr~lseJ.ec1aoot. 
Enligt 10 § l wo:w. landskapslo,gen om Ålan:1 s lBDdskapsstyrelse skall 

ändstinget besluta oIJ landskapsstyrelscled8L1öi;;er11as. a:i:;vod en-~ - Då an-

ende dessa arvoden nu föreslås en särskild la:ndskapslag, skulle nämnda 

rum B:ndras så, citt dä;t:'i hänv:i,so.is till j, !örel:J.ggaJ:ld~ :f:ramstäl:lni;ng 
ngående lagförslag. 

SoIJ en följd av föreliggande lagförslag kor;:i11e::e land9~g,ps_l3ty;l'..'_elaen 

tt i en särskild framställning fromlä~~;';fö~~lag till ändring av land

kapslo.gen om pension för le datrnt av Ålands landskaps styrelse. 

Med hänvisning till det anfö rc1a förelägges Lands tinget ti 11 anta .... 
ande 
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oril arvode för ledarJ ot av Ålands landskaps styrelse. 

222 /1 

I 1 

I 

I 
I enlighet med Landstingets beslut stadgas: 

1 §. 
Ledamot av landskapsstyrelsen åtnjuter för sitt uppdrag arvode 

och övriga ersättningar i enlighet med vad i denna lag stadgas. 

. I 

2 §. 
Arvode utgår till ledam.ot för dag varunder han 

1) deltager i protokollfört smnmanträde i landskapsstyre~s~n eller 

i nv landskapsstyrelsen tillsatt beredande utskott; 

2) behandlar ärenden vid ensk ild föredragning eller fullgör i 22 § 

lonO,~lC 8,pslagen oo Ål2Jl~...M-~dskapsstyrels~vsett uppdrag; 

2) . är j{allad till µtf)kot ts _.??~nanträde ~särskilda skäl -eJ.J.~ är 
:-: ! . . - . • . - . . ! . .- • 

närvaranc1 e "vid li.:u1dstingett] pl,~ntu.:0; eU?.r 

4) -del tage~ i ~Pw~i~taj,ng eii~r , rep+~~er.itai;;:LonsuppdJ:9,g som företrä-
.\ '· . - .; ._ . · ~ . ·-~ - ;- . ·' 

dare för landskapsstyrelsen. " 

3 §. 
Arvodets belopp är 1/250 av ett årsarvode vars belopp är sju löne

klasser lägre än vad soLJ vid ifrågavarande tidpunkt erlägges i statens 

tjänst eller befattning, sorn hör till den högsta avlöningsklassen. 

Seuestertillägg utgår enligt stadgandena i 9 § sernesterlagen 

(FFS 272/73). 11 j 

11 

Rese kostnadsersättning oc:ih dagtraktm:ient e utgår ti 11 leda.mo i;; ~:nl.i~ t r 

för landstingsman gäl~ande grund er. I' 

s §. I 
- - ,_ - - 11 

Leda.Illot , sori1 på grund av sjukdom eller havandeskap är förhindraq i'_ 
- I 

ntt fullgöra sitt uppdrag, äger under tiden för förfallet :rätt till 

arvode _och seE1estertillägg för de dagar ersättare inträtt i h3Ils ställe .i I 

AngåendE; nrvodet under d enna tid skall i övrigt i tillämpliga delar : 

gälla vad oo avlöning för lan dskape ts tjänstemän under tiden för avbrot 1 

i tjänstgöring är stadgat. 

6 §. 
Har ersättare int:rä tt i ledaL1ots ställe vid fullgörandet av i 2 § 

nämnt uppdrag, tillkommer ersättare n arvode jämte ser.1estertillägg 

sant i 4 § nämnd a ersättningar. 

7 §. 
Arvode och er sättningar i stöd av denna lag erlägges wånatligen 

i efterskott på grundval av arvodes- och reseräkning~ som g odkänts 
av lon tråd et. 

.. • ~ -- .• "! . ·, · ·~-
,. • - - - ~ · - -· -··. • - . .. ,.. - • --- - · k 
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Angå en de utbetalning av arvode och ersättningar gäller i övrigt 

i tillänpliga delar vad om utb etalning av tjänstemannalöner är stadgat . 

8 §. 
AngRende ledamots pensionsförmåner stadgas särskilt. 

... ,_,.. . _, ,. 

Denna lag tillämpas från den 1 januari 1974. 

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

angående ändring av 10 § landskapslagen ow Ålands landskapsstyrelse. 

I enlighet med Londstingets beslut, tillkonnet i den ordning 55 § 

iandstingsordningen för landskapet Åland föreskriver, ~~ 10 § 

1 mom. landskapslagen den 5 november 1971 om Ålands landskapsstyrelse 

(42/71) 1 sås'öm ' följer ~ 

Angående arvode och övriga ersättningar, som ledaillot av landskaps ~ 

styrelsen åtnjuter för sitt uppdrag , stadgas särskilt . 

Denna lag tillämpas f:rån d en 1 januari 1974. 

Mariehamn, den 28 november 1973 . 

På landskapsstyrels ens vägnar: 

Lantråd ~~L. Alar~ k Hä . l 11 '-:::> 
\_/~u~ t:?~ 

Sune Carlsson. Lagberednings che f 

\ 




