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1. Kanslikommissionen uppgör årligen, så snart lagtinget fattat beslut om antagande av
ordinarie årsstaten, en fördelning av det i årsstaten upptagna anslaget till
lagtingsgruppernas disposition. Anslaget ska fördelas dels i en för varje lagtingsgrupp lika
stor fast del, dels i förhållande till det antal mandat envar grupp innehar.
Kanslikommissionens fördelningsbeslut tillställs varje lagtingsgrupp.
2. De anvisade medlen får användas för till lagtingsgruppernas arbete hänförliga utgifter. I
oklara fall kan lagtingsgrupp begära kanslikommissionens förhandsbesked om huruvida
utgift kan täckas av medel från anslaget.
3. Fördelningen av den del av anslaget som ska utbetalas i förhållande till antalet mandat sker
på basen av respektive lagtingsgrupps mandattal vid mandatperiodens början enligt den
förteckning lagtingets kansli då uppgör. Övergår lagtingsman under mandatperioden till
annan lagtingsgrupp eller utträder han ur gruppen utan att övergå till annan, tillämpas
samma regler som beträffande de understöd för politisk verksamhet och information som
landskapsstyrelsen fördelar. (Enskilda medels årsstat 1990, mom. 23.20.50 och 51).
Dessa regler är:
- av en fraktions lagtingsmän ska minst tre eller, om gruppen består av fem eller färre
medlemmar, mer än hälften av dessa frånträda medlemskapet i sin tidigare fraktion för att
understödet ska erläggas till den fraktion de anslutit sig till eller bildat,
- understöd vid byte av fraktion utbetalas inte till ny fraktion för det kalenderår byte skett
utan först följande år,
- avgår lagtingsman från en fraktion utan att ansluta sig till annan kan understöd inte
utbetalas till denna ”enmansgrupp”.
(KK:s beslut 22.9.1999) Fördelningen av den del av anslaget som utgår som en för varje
lagtingsgrupp lika stor fast andel sker på basis av resultatet i senaste lagtingsval enligt den
förteckning över lagtingsgrupper som kanslikommissionen uppgör i stöd av 5 § 2 mom.
arbetsordningen. Förändringar i grupptillhörighet under mandatperioden påverkar inte
fördelningen av denna del av anslaget.
4. Anslaget utbetalas till respektive lagtingsgrupp utan särskild anhållan i fyra lika stora rater
årligen till konto som respektive grupp anvisat. Den första raten utbetalas så snart
kanslikommissionens i punkt 1 avsedda beslut fattats och de följande snarast möjligt i
början av varje kvartal.
5. De beviljade anslagen behöver inte särskilt redovisas. Varje lagtingsgrupp är dock skyldig
att på begäran av kanslikommissionen eller av landskapsrevisorerna, som enligt lagtingets

räkenskapsstadga handhar granskningen av lagtingets medel, företa verifikat och annat
räkenskapsmaterial samt lämna nödig befunnen utredning angående användningen av
medlen.
6. Om givna bestämmelser inte iakttas, kan den lagtingsgrupp som mottagit anslag av
kanslikommissionen åläggas att återbetala detta belopp helt eller delvis.
7. Kanslikommissionen utfärdar vid behov kompletterande föreskrifter.

Mariehamn den 15 januari 1993

På kanslikommissionens vägnar:

Talman

Olof Jansson

Lagtingssekreterare

Lars Ingmar Johansson

