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FÖRSLAG 

I framställningen föreslås landskapslagen om arvode för medlem av Ålands 

landskapsstyrelse ändrad så att semesterpremie inte skall erläggas till lantrådet och 

ledamöterna. Ändringen är temporär och gäller de semesterpremier som annars skulle 

ha utbetalats under år 1994. 



Motivering l 

MOTIVERING 

1. Nuläge 

1.1. Den gällande lagstiftningen 

I landskapslagen om arvode för medlem av Ålands landskapsstyrelse (17/85), 

nedan kallad arvodeslagen, ingår bl.a. bestämmelser om det arvode och de övriga 

ersättningar som utgår för uppdrag i landskapsstyrelsen. Bestämmelserna i 2 § 1 mom. 

arvodeslagen, enligt vilka arvodet och ersättningarna beräknas, är direk't koppla.de till 
vissa bestämmelser som gäller arvode för lagtingsmannauppdrag samt till vissa 

bestämmelser som gäller avlöning av landskapets tjänstemän. Sålunda kan grunderna 

för beräkningen av arvodet och ersättningarna till medlemmarna av landskapsstyrelsen 

automatiskt ändras, trots att arvodeslagen inte ändras, om ändringar görs i de regler 

som gäller arvode för lagtingsmannauppdrag eller i landskapes tjänstekollektivavtal. 

Bland de förmåner som är direkt kopplade till motsvarande förmåner för 

landskapets tjänstemän finns rätten till semesterpremie. I landskapets 

tjänstekollektivavtal ingår det bestämmelser om storleken på denna förmån. 

1. 2. Landskapssstyrelsemedlemmamas semesterpremier 1993 

I samband med behandlingen av budgetförslaget för år 1993 beslutade 

landskapsstyrelsen att medlemmarna inte skulle uppbära semesterpremie under det året. 

Avståendet gjordes i besparingssyfte. 

När budgetförslaget behandlades gjorde lagtinget den bedömningen att 

medlemmarna av landskapsstyrelsen inte hade rätt att frivilligt avstå från premien, 

eftersom den var en lagstadgad förmån, utan att ett avstående fömtsatte att 

arvodeslagen ändrades. En temporär ändring av lagen, enligt vilken premien indrogs, 

antogs därefter (50/93). Den temporära lagen gällde till utgången av år 1993. 

1. 3. Landskapsstyrelsemedlemmarnas semsterpremier 1994 

Liksom under år 1993 finns det under år 1994 behov av återhållsamhet i 

landskapets utgifter. 

När budgetförslaget för år 1994 uppgjordes var utgångspunkten i fråga om 

semesterpremien den att någon premie inte skulle utgå under året till medlemmarna av 

landskapsstyrelsen eller till den personal som faller under landskapets 

tjänstekollektivavtal. I förhandlingarna om ett tjänstekollektivavtal för åren 1994-95 

strävade sålunda landskapsstyrelsen efter ett avtal där semesterpremien temporärt 

indrogs. l]änstemannaföreningarna motsatte sig dock sådana villkor, och i det 
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avtal som ingicks den 4 maj i år kom landskapsstyrelsen och tjänstemannaföreningarna 

överens om att semesterpremien temporfut, under år 1994, sänks och att en avlönad 

ledighet motsvarande sänkningen ges tjänstemännen. Avtalet är ännu inte slutligt 

godkänt av parterna. A vtalslösningen, till den del den gäller sänkningen av 

semesterpremien, är direkt tillämplig även på den semesterpremie som medlemmarna 

av landskapsstyrelsen har rätt till enligt avlöningslagen. 

2. Behov av åtgärder och föreslagna ändringar 

Semesterpremien för medlemmarna av landskapsstyrelsen har, såsom ovan 

framhållits, sänkts pga det tjänstekollektivavtal som nyligen ingåtts. Sänkningen är dock 

mindre än vad landskapsstyrelsen förutsatte när budgetförslaget för år 1994 uppgjordes 

och när tjänstekollektivavtalsförhandlingarna inleddes. 

Landskapsstyrelsen har inte funnit orsak att ompröva det tidigare beslutet, vilket 

fattades i samband med uppgörandet av budgetförslaget, att medlemmarna av 

landskapsstyrelsen skall avstå från att lyfta semesterpremie för år 1994. Till följd härav 

och av lagtingets tidigare ställningstagande i frågan om hur avståendet skall göras, 

föreslås arvodeslagen ändrad så att semesterpremien inte nämns bland de förmåner som 

tillkommer medlemmarna under år 1994. Ändringen, som är temporär och gäller till 

utgången av år 1994, överensstämmer till andra delar än giltighetstiden med den 

temporära lag som gällde avståendet från semesterpremierna under år 1993. 

3. Ekonomiska och administrativa konsekvenser 

Lagändringen har inte några administrativa konsekvenser. I ekonomiskt hänseende 

innebär lagändringen en inbesparing om ca 55.000 mk. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag. 
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LANDSKAPSLAG 
om temporär ändring av 2 § landskapslagen om arvode för medlem av Ålands 
landskapsstyrelse 

I enlighet med lagtingets beslut ändras temporärt 2 § 1 mom. landskapslagen den 

4 april 1985 om arvode för medlem av Ålands landskapsstyrelse (17/85), sådant det 

lyder i landskapslagen den 7 mars 1991 (17/91), som följer: 

2 § 
Till medlem av landskapsstyrelsen utgår årsarvode jämte dyrortstillägg. Därtill har 

medlem i förekommande fall rätt till semesterersättning. Årsarvodet är det arvode 

jämte fem ålderstillägg som utgår enligt den löneklass som vid varje tidpunkt gäller för 

lagtingets ledamöter. Dyrortstilfägg erläggs enligt de grunder som gäller för 
landskapets tjänstemän i motsvarande fall. 

Denna lag träder omedelbart i kraft och gäller till utgången av år 1994. 

Åtgärder för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 

Mariehamn den 13 maj 1994 

Lantråd Ragnar Erlandsson 

T.f. lagberedningschef Lars Karlsson 
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LANDSKAPS LAG 

om temporär ändring av 2 § landskapslagen om arvode för medlem av Ålands 

landskap.llStyrelse 

I enlighet med lagtingets beslut ändras temporärt 2 § 1 mom. landskapslagen den 

4 april 1985 om arvode för medlem av Ålands landskapsstyrelse (17/85) sådant det 

lyder i landskapslagen den 7 mars 1991 (17/91) som följer: 

2 § 

Till medlem av landskapsstyrelsen 

utgår årsarvode jämte dyrortstillägg. Därtill 

har medlem rätt till semesterpremie och, 

i förekommande fall, semesterersättning. 

Årsarvodet är det arvode jämte fem 

ålderstillägg som utgår enligt den löneklass 

som vid varje tidpunkt gäller för 

landstingets ledamöter. Dyrortstillägg och 

semesterpremie erläggs enligt de grunder 

som gäller för landskapets tjänstemän i 
motsvarande fall. 

2 § 

Till medlem av landskapsstyrelsen 

utgår årsarvode jämte dyrortstillägg. Därtill 

har medlem i förekommande fall rätt till 

semesterersättning. Årsarvodet är det 

arvode jämte fem ålderstillägg som utgår 

enligt den löneklass som vid vru:je tidpunkt 
gäller för lagtingets ledamöter. 

Dyrortstillägg erläggs enligt de gnmder 

som gäller för landskapets tjänstemän i 

motsvarande fall. 

Denna lag träder omedelbart i kraft 

och gäller till utgången av år 1994. 

Åtgärder för verkställigheten av denna 

lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 


