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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING
till Landstinget med förslag till landskapslag angående ändring av 3 och 6 §§
landskapslagen om arvode för ledamot
av Ålands landskapsstyrelse.
Enligt landskapslagen om arvode för ledamot av Ålands landskapsstyrelse (37/74) erhåller landskapsstyrelseledamot (varmed i lagen ej
avses lantrådet) ett dagsarvode som uppgår till 1/250 av ett årsarvode,
vilket är sju löneklasser lägre än det arvode som erlägges i till den
högsta löneklassen hörande statlig tjänst eller befattning. Härvid beaktas enbart den grundlön som utgår för tjänsten, varför s.k. tidsbestämda höjningar (löneförhöjningar som är beroende av tjänstgöringstidens längd) och övriga s.k. allmänna lönetillägg (t.ex. dyrortstillägg) samt eventuella tilläggsarvoden icke utgår.
Då landskapslagen om arvode för ledamot av Ålands landskapsstyrelse
stiftades användes i viss utsträckning lagen om riksdagsmannaarvode
(FFS 328/47) som modell. Detta gäller särskilt 3 § 1 mom. landskapslagen, vilket lagrum vad beträffar sättet för beräkningen av årsarvodet motsvaras av 1 § 1 mom. riksdagsmannaarvodeslagen, sådant lagrummet
lydde i lag av den 30 juni 1972 (FFS 497/72).
Sedan ifrågavarande landskapslag stiftades har 1 § 1 mom. riksdagsmannaarvodes lagen ändrats två gånger. Varje gång har de förmåner
som tillkommer riksdagsmännen i någon mån utökats. Således infördes
år 1974 (FFS 511/74) rätt till semesterpremie och detta år (FFS 464/77)
rätt till tidsbestämda höjningar av arvodet, andra allmänna lönetilllägg samt tilläggsarvoden. För att riksdagsman i vad avser sistsagda
förmåner relativt sett ej skall komma i sämre ställning än medlem av
statsrådet, har riksdagsmannaarvodet bundits till det arvode som
tillkommer minister. Sålunda erhåller riksdagsman numera automatiskt
samma förmåner, dock med beaktande av att riksdagsmannens årsarvode
är sjv avlöningsklasserlägre än det årsarvode som tillkommer medlem av
statsrådet.
Med hänsyn till att avsikten vid stiftandet av landskapslagen om
arvode för ledamot av Ålands landskapsstyrelse vad beträffar beräkningen av det årsarvode som lägges till grund för uträkningen av dagsarvodet uppenbart var att sistsagda årsarvode skulle motsvara det årsarvode som erlägges till riksdagsman och med hänsyn till att även landstingsmännens arvoden justerats till följd av de ändringar som skett av
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reglerna rörande beräkningen av riksdagsmannaarvodena, bör det anses
skäligt att beräkningsgrunderna för landskapsstyrelseledamöternas
arvoden ändras så, att relationen till riksdagsmannaarvodena bibehålles.
För uppnående av ovan angivet syfte bör 3 § 1 mom. landskapslagen
om arvode för ledamot av Ålands landskapsstyrelse ändras så att lagrummet i stora drag motsvarar 1 § 1 mom.

lagen om riksdagsmannaarvode.

Detta innebär förutom det som ovan anförts att landskapsstyrelseledamots arvode bindes till det arvode som utgår till medlem av statsrådet.
Beträffande beräkningen av storleken av semesterpremie föreslås dock
stadgat - såsom för riksdagsman - att antalet tjänstgöringsdagar under
kalendermånaden eller antalet till semester berättigande tjänstgöringsmånader ej skall få inverka på semesterpremiens storlek, varför det
föreslås att semesterpremien erlägges såsom om vederbörande hade rätt
till full semester, omfattande 26 vardagar. Den omständigheten att
landskapsstyrelseledamot formellt icke åtnjuter någon semester skulle
således icke utgöra något hinder för erläggande av semesterpremie,
lika litet som det förhållandet att riksdagsman icke åtnjuter semester
utgjort något hinder för införande av rätt för riksdagsman att erhålla
semesterpremie.
Enligt 1 § lagen om riksdagsmannaarvode räknas den till tidsbestämda
löneförhöjningar berättigande tiden från den första dagen i

den månad

under vilken riksdagsval förrättas. Annan tjänstgöring hos

staten

får således ej räknas såsom till tidsbestämd löneförhöjning berättigande tid. Enligt för närvarande gällande regler utgår tidsbestämda
förhöjningar för tjänstemän i

löneklass B efter två, fyra och sex års

tjänstgöring. Dessa r8gler gäller således numera även för riksdagsmän.
Modifierade efter förhållandena härstädes skulle reglerna innebära
att

landska~sstyrelseledamot

erhöll rätt till tidsbestämd förhöjning

när han innehaft sitt uppdrag under en tid av två år, räknat från tillträdelsedagen.
Ersättare för landskapsstyrelseledamot bör ej vara berättigad till
tidsbestämd förhöjning av arvode, enär hans uppdrag principiellt är
endast av tillfällig natur. Däremot bör det anses skäligt att ledamot
som tidigare tjänstgjort såsom ersättare får räkna sig tillgodo denna
tid vid bestämmande av tidpunkten för tidsbestämd förhöjning.

Dock

föreslås den begränsningen att endast de månader skall få räknas under
vilka han deltagit i minst två tredjedelar av plenarsammanträdena.
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Enär utökade förmåner som enligt 1 § riksdagsmannaarvodeslagen
tillkommer riksdagsmännen utgår från den 1 juli 1977, föreslås
att de nya reglerna skall tillämpas från sagda dag.
Förutom förenämnda ändringar föreslås en redaktionell ändring
av 3 § sålunda att bestämmelserna i 1 och 2 mom. sammanförs i
ett enda moment.
Med hänvisning till det anförda förelägges

Landstinget till

antagande
L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av 3 och 6 §§ landskapslagen om arvode för
ledamot av Ålands landskapsstyrelse.

I enlighet med landstingets beslut ändras 3 och 6 §§ landskapslagen den 2 maj 1974 om arvode för ledamot av Ålands landskapsstyrelse
(37/74), som följer:
3 §•

Ledamots arvode utgör 1/250 av ett årsarvode,vilket är sju avlöningsklasser lägre än det årsarvode som vid varje tidpunkt tillkommer medlem av statsrådet. Till ledamot erlägges semesterersättning, semesterpremie, tidsbestämd förhöjning samt annat allmänt lönetillägg och
tilläggsarvode, beräknat enligt hans avlöningsklass, såsom till medlem
av statsrådet och med beaktande av att rätt till 26 dagars semester
skall anses

föreligga samt att Mariehamns stad skall anses såsom tjänst-

göringsort. Tidsbestämd förhöjning beräknas på grundval av den tid
under vilken vederbörande innehaft uppdrag som medlem av landskapsstyrelsen. Härvid beaktas även kalendermånad under vilken vederbörande
såsom ersättare för ledamot deltagit i sammanträde som avses i 2 §

lpunk~

ten, såvida han under månaden deltagit i minst två tredjedelar av de
sammanträden som hållits.

Här avsedda tillägg till arvode skall beak-

tas vid fastställandet av det årsarvode som ligger till grund för
arvodet samt erläggas på samma sätt som detta. Semesterpremie erlägges
dock

vid den för erläggandet av sådan premie särskilt fastställda tid-

punkten.

6 §•
Har ersättare inträtt i

ledamots ställe vid fullgörande av i

2 §

nämnt uppdrag, tillkommer honom arvode enligt 3 § samt i 4 § avsedda
ersättningar. Ersättare äger dock ej rätt till semesterpremie och
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Denna lag tillämpas från och med den 1 juli 1977 .

Mariehamn , den 15 december 1977

L a n t r å d

VH;V//VI~

Lag berednings che f

Jansson .

