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Regler  
för anslaget till lagtingsgruppernas disposition  

för kansliändamål 
 

Antagna av kanslikommissionen den 8 december 2014 i enlighet med arbetsordningens 

103 §. Reviderade den 12 juni 2017 (8 §) samt den 17 februari 2021 (4, 8 och 11 §§) . 

 

1§ Tillämpningsområde 

I detta beslut föreskrivs om lagtingsgrupper, stöd till lagtingsgrupper via landskapets budget, 

hur stödet får användas, återbetalning och om övervakning av användningen av stödet. 

2 § Medlemskap i en lagtingsgrupp 

En lagtingsgrupp består av de personer som i enlighet med lagtingsordningens 48 § har kommit 

överens om att samverka i en lagtingsgrupp.  

Under en mandatperiod kan en lagtingsledamot utträda ur lagtingsgruppen, byta från en lag-

tingsgrupp till en annan, bilda en ny lagtingsgrupp eller låta bli att gå med i någon lagtings-

grupp.  

3 § Anmälan  

När en lagtingsgrupp har bildats ska en anmälan om lagtingsgruppens sammansättning samt om 

vem som är ordförande och viceordförande för gruppen snarast lämnas till kanslikommissionen 

i enlighet med arbetsordningen 103 §. 

När det sker förändringar i lagtingsgruppernas sammansättning eller i fråga om andra uppgifter 

som ska anmälas till kanslikommissionen, ska en anmälan om förändringarna snarast lämnas till 

kanslikommissionen.  

4 § Stöd till lagtingsgrupperna  

Inom ramen för ett anslag i lagtingets budget får lagtingsgrupperna stöd som fördelas enligt ett 

beslut av kanslikommissionen.  

Stödet kan användas för utgifter som uppkommer under mandatperioden och som har direkt an-

knytning till lagtingsgruppens verksamhet såsom anlitande av personal. Stödet kan även använ-

das för sedvanliga kontorsutgifter samt för exempelvis lagtingsgruppens anlitande av sakkun-

niga samt anordnande av studiebesök. Stödet får inte användas för löne- eller andra utbetalning-

ar till lagtingsgruppernas medlemmar eller till dem närstående personer. Stödet är inte avsett för 

de politiska föreningarnas verksamhet varför inte heller kostnader och lån förknippade med val 

är att betrakta som lagtingsgruppernas kostnader för kansliändamål. Stöd för användning av 

egen bil utgår endast mot anhållan om kilometerersättning. Vid oklarheter kan förhandsbesked 

begäras av kanslikommissionen. 

5  § Fördelningen av stödet till lagtingsgrupperna  

Kanslikommissionen ska i början av varje kalenderår fördela anslaget i lagtingets budget mellan 

grupperna så att varje grupp oavsett storlek får en för alla grupper lika stor fast del. Dessutom 
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får grupperna en rörlig del i form av ett belopp som står i relation till antalet ledamöter i grup-

pen.  

Fördelning av den fasta delen 

Av anslaget i lagtingets budget ska 25 procent fördelas i form av fasta anslag till grupperna.  

Fördelningen av den fasta delen av anslaget sker på basen av antalet grupper vid mandatperi-

odens början enligt den förteckning som kanslikommissionen då uppgör.  

Förändringar i grupptillhörighet under mandatperioden påverkar inte fördelningen av den fasta 

delen av anslaget. Om en grupp helt upphör ska den fasta delen dock inte vid följande fördel-

ning längre utbetalas till gruppen och om två eller flera grupper i deras helhet slås samman ut-

går vid följande års fördelning en fast del till den nya gruppen.  

Fördelning av den rörliga delen 

Fördelningen av den rörliga delen av anslaget sker på basen av det antal ledamöter respektive 

lagtingsgrupp hade vid lagtingsårets början enligt den förteckning som kanslikommissionen 

uppgör. Förändringar i lagtingsgruppernas sammansättning under pågående lagtingsår påverkar 

inte fördelningen av den rörliga delen av anslaget utan först vid fördelningen följande år. 

6 § Om en grupp upphör 

Om alla medlemmar i en lagtingsgrupp under mandatperioden övergår till en annan lagtings-

grupp, ska den kvarvarande oanvända delen av utbetalt stöd överföras till den mottagande grup-

pen.  

Övergår medlemmarna till olika grupper, ska den kvarvarande oanvända delen av utbetalt stöd 

fördelas mellan grupperna i relation till antalet medlemmar som övergår till dem.   

Till den del ledamöterna i den tidigare gruppen blir grupplösa ska kvarvarande oanvända delen 

av utbetalt stöd återbetalas till lagtinget. 

7 § Annat stöd 

Lagtingsgrupperna får av lagtingets kansli avgiftsfritt tillgång till mötes- och kontorsrum, fasta 

inventarier, stationära datorer samt annat som kanslikommissionen beslutar. Lagtingsgrupperna 

kan låna ut de utrymmen de förfogar över till en politisk förening men de ansvarar fortfarande 

för lokalernas användning. 

8 § Bokföring, bokslut och räkenskapsgranskning 

Lagtingsgruppernas bokföring och bokslut ska upprättas på samma sätt som i en förening enligt 

bokföringslagen (1336/1997). Lagtingsgruppernas räkenskapsperiod är ett kalenderår. 

(Ändrad 12.06.2017) Lagtingsgruppernas bokslut kan vara gemensamt med en politisk förening 

men lagtingsgruppens utgifter och inkomster ska på ett tydligt sätt särskiljas. Likaså ska de in-

komster som lagtingsgrupperna har utöver det stöd som utbetalas av kanslikommissionen enligt 

detta regelverk, särskiljas i bokslutet. Lagtingsgrupperna rekommenderas att i tillämpliga fall 

använda sig av kostnadsställen eller andra hänvisningar i bokföringen för en bättre spårbarhet 

av kostnader för kansliändamål.  

Lagtingsgrupperna ska ha minst en för ändamålet lämplig räkenskapsgranskare. 



  

  3 

 

 

(Ändrad 12.06.2017) Lagtingsgrupperna ska årligen senast den 31 maj lämna en redogörelse till 

lagtingets kanslikommission över hur medlen har använts. Redovisningen lämnas på en för än-

damålet framtagen blankett som används under hela valperioden. Lagtingsgrupperna ska även 

lämna bokslut med bilagor och berättelser över räkenskapsgranskningen för mandatperioden till 

kanslikommissionen inom en månad från det att bokslutet fastställdes.  

9 § Övervakning 

Kanslikommission ska övervaka hur detta beslut följs. Gällande regler om sekretess ska iakttas 

vid övervakningen.  

10 § Utbetalningen av stödet 

Stödet till lagtingsgrupperna betalas ut i två rater, en vid årets början och en vid halvårsskiftet. 

Om en lagtingsgrupp inte följer detta beslut eller de föreskrifter som utfärdats av kanslikom-

missionen, kan kanslikommissionen bestämma att utbetalningen av stödet ska avbrytas till dess 

att skyldigheten har fullgjorts.  

11 § Återbetalning av stödet 

Den del av stödet som under mandatperioden inte har åtgått till det ändamål som anges i 4 § ska 

vid mandatperiodens slut återbetalas till ett konto som anvisats av kanslikommissionen.  

Kanslikommissionen kan bestämma att ett utbetalt stöd ska återkrävas till den del lagtingsgrup-

pen har använt det på fel sätt, om inte felet har rättats till efter en anmärkning från kanslikom-

missionen. Det belopp som återkrävs kan dras av från ett stöd som senare betalas ut till samma 

lagtingsgrupp. Om gruppen eller oanvänt stöd inte längre finns, ska det felaktigt använda be-

loppet krävas ut personligen och solidariskt av dem som uppsåtligen använde stödet på fel sätt. 

12 § Ikraftträdande 

Detta beslut träder i kraft den 17 februari 2021 och tillämpas för stöd som utbetalas efter den 31 

mars 2021. 

 

 


