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STORA

UTSKOTTETS

10I1984-85

BETÄNKANDE

med

landskapsstyrelsens

nr

anledning

av

framställning

till

landstinget med förslag till
1) landskapslag om arvode för ledamot av
Ålands landskapsstyrelse och
2) landskapslag angående ändring av landskapslagen

om

pension

för

ledamot

av

Ålands landskapsstyrelse.
Stora utskottet har i ärendet mottagit lagutskottets betänkande nr

5/ 1984-85. Utskottet,

som i ärendet hört lantrådet Folke Woivalin, personal- och lönechefen Jörgen Erlund och
förra lantrådet Alarik Häggblom, får i anledning härav anföra följande.
Stora utskottet har i stort omfattat lagutskottets betänkande i ärendet, förutom
beträffande den föreslagna bindningen med den avlöning som tillkommer medlem av
statsrådet. I detta skede anser utskottet en sådan bindning inte ändamålsenlig.
Detalj motivering.
1. Landskapslag om arvode för ledamot av Ålands landskapsstyrelse.

2 §.

Enligt utskottets uppfattning är det för närvarande inte ändamålsenligt att binda
landskapsstyrelseledamöternas arvoden till de arvoden som utgår åt medlem av
statsrådet. Dessutom önskar utskottet poängtera att de s.k. årstilläggen inte
skall utgå till landskapsstyrelseledamöterna, vilket klart torde framgå av
lagtextens utformning.

2. Landskapslag angående ändring av landskapslagen om pension för ledamot av Ålands
landskapsstyrelse.
4 §.

Ändringen av stilistisk karaktär i förtydligande syfte.
Ikraftträdelsebestämmelsen. Utskottet föreslår att lagen skall träda i kraft den 1
juni 1985.

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår utskottet
att Landstinget måtte antaga lagförslagen i
följande lydelse:
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Landskapslag
om arvode för ledamot av Ålands landskapsstyrelse.
(Ingressen som i lagutskottets betänkande).
1 §.

(Som i lagutskottets betänkande).

2 §.
Till ledamot utgår årsarvode jämte dyrortstillägg. Därtill äger ledamot rätt till
semesterpremie och, i förekommande fall, semesterersättning. Årsarvodet är det arvode
som

utgår

enligt

löneklass

A

27

jämte

fem

ålderstillägg.

Dyrortstillägg

och

semesterpremie erläggs enligt de grunder som gäller för landskapets tjänstemän i
motsvarande fall.
(2 mom. som i lagutskottets betänkande).
3-6 §§.
(Som i lagutskottets betänkande).

Landskapslag
angående ändring av landskapslagen om pension för ledamot av Ålands landskapsstyrelse.
(Ingressen som i lagutskottets betänkande).
2 §.

(Som i lagutskottets betänkande).

4 §.
Det pensionsgrundande beloppet utgörs av det arvode som enligt landskapslagen om
arvode för ledamot av Ålands landskapsstyrelse (

I

) har erlagts till ledamot av

landskapsstyrelsen.
5 §.

(Som i lagutskottets betänkande).
Denna lag träder i kraft den 1 juni 1985. Den i 2 § 1 mom. avsedda rätten till pension
för person som inte fyllt 60 år men har en pensionstid på minst sju år skall tillkomma
även ledamot vars uppdrag har upphört före ikraftträdandet. Personer, vars mandattid
upphört före lagens ikraftträdande, erhåller pension beräknad på basen av det pensionsgrundande beloppet enligt den nu upphävda lagen. Den som vid ikraftträdandet är
ledamot av landskapsstyrelsen har rätt till pension beräknad på basen av det pensionsgrundande beloppet enligt den nu upphävda lagen om han före den 1 januari 1986 anmäler

- 3att han så önskar. Bestämmelserna i 5 § 1 mom. skall tillämpas även på pensionsfall som
inträffat före ikraftträdandet, varvid ärenden som gäller dylika pensioner kan behandlas
på nytt utan hinder av att tidigare beslut vunnit laga kraft. Med stöd av denna lag
uträknad pension eller pensionshöjning betalas dock tidigast räknat från den 1 januari
1983.
Mariehamn den 11 januari 1985.
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