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1985-86 L t - Talm.konf .nr 2. 

TALMANSKONFERENSENS FRAM-

STÄLLNING till landstinget med för

slag till ändring av landstingets beslut 

om arvode för landstingsman. 

Enligt bestämmelserna i 12 § landstingsordningen åtnjuter landstingsman av land

skaps medel arvode och övriga ersättningar enligt landstingets beslut. Landstings

rnannaarrodet regleras för närvarande i landstingets beslut av den 10 november 

1977, i vilket även ingår bestämmelser om resekostnadsersättning, dagtraktamen

ten, tidsbestämd förhöjning och andra ersättningar. Beslutet kompletteras av ett 

beslut av kanslikommissionen med tillämpnings- och tolkningsregler givet den 7 

februari 1985. 

Tidsbestämd förhöjning 

Enligt gällande landstingsbeslut har landstingsman rätt till en tidsbestämd förhöj

ning på grundval av den tid han handhaft sitt uppdrag. Förhöjningen utgår enligt 

samma grunder som för ålderstillägg för tjänstemän, dock så att fyra års 

landstingsmannauppdrag skall anses motsvara ett års tjänstgöring. Ålderstillägg till 

tjänsteman utgår för närvarande efter 1, 3, 5, 8 och 11 tjänstgöringsår. Detta 

innebär att den tidsbestämda förhöjningen för landstingsman utgår efter 4, 12, 20, 

32 respektive 44 års uppdrag som landstingsman. Med beaktande av att antalet 

arbetsdagar per år numera uppgår till ca 160 och att landstingsmannauppdraget 

ofta medför åtaganden utöver de egentliga sessionstiderna, anser talmanskonferen

sen det skäligt att två års landstingsmannauppdrag i fortsättningen skall anses 

motsvara ett års tjänstgöring för tjänsteman. Härigenom skulle den tidsbestämda 

förhöjningen utgå efter 2, 6, 10, 16 respektive 22- års landstingsmannauppdrag. 

Samtidigt föreslås att denna ändring skulle träda i kraft retroaktivt från och med 

början av innevarande landstingsår. 

Behovet av att anpassa bestämmelserna om tidsbestämd förhöjning till de verkliga 

förhållandena har understrukits även av finansutskottet i dess betänkande nr 

l/1985-86. 

Utbetalning av arvoden och övriga ersättningar 

I enlighet med den praxis som redan en tid tillämpats, föreslås att landstingsman

naarvodet jämte ersättningar i regel skall utbetalas i slutet av varje månad 

landstinget varit samlat. Då sammanträdesperiod avslutas vid annan tid än 

månadsskifte, utbetalas arvoden och ersättningar snarast möjligt sedan perioden 
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avslutats. Bestämmelsen om att reseräkning skall godkännas av finansutskottets 

ordförande föreslås upphävd som onödig. Kontroll och utbetalning ombesörjs liksom 

tidigare av landstingets kansli. 

Förslagets ekonomiska verkningar 

De föreslagna förändringarna i fråga om beräkningen av den tidsbestämda förhöj

ningen kan uppskattas medföra tilläggskostnader om cirka 100.000 mark per år. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Ålands landstings 

beslut 

om ändring av Ålands landstings beslut om arvode för landstingsman. 

Med stöd av 12 § 1 mom. landstingsordningen ( 11 /72) har landstinget den 

1986 ändrat punkterna ''Tidsbestämd förhöjning" och " Utbetalning" sitt 

beslut den 10 november 1977 om arvode för landstings man som följer: 

Tidsbestämd förhöjning. Vid beräknande av arvodet erlägges på grundval av den 

tid landstingsman handhaft sitt uppdrag en tidsbestämd förhöjning enligt för 

tjänsteman inom motsvarande löneklass i stats- och landskapsförvaltningen gällan

de grunder dock så att två års landstingsmannauppdrag skall anses motsvara ett års 

tjänstgöring. Landstingsmannauppdrag som varat kortare tid än två månader 

tillgodoräknas inte som grund för tidsbestämd förhöjning. Frånvaro om högst två 

månader räknas inte såsom avdrag. Förhöjningen räknas för full kalendermånad. 

Utbetalning. Arvodet erlägges i allmänhet i efterskott vid utgången av varje 

månad landstinget varit samlat. Avslutas sammanträdesperiod vid annan tid än 

månadsskifte, erlägges arvodet snarast möjligt efter det perioden avslutats. Arvode 

för tid då landstinget ej är samlat och resekostnadsersättning erlägges mot räkning. 

Reseräkning skall inlämnas till landstingets kansli och skall, då räkning avser 

arvode eller resor för tid som landstinget inte i sin helhet varit samlat, godkännas 

av talmannen eJler vederbörande utskottsordförande. 



- 3 -

Detta beslut träder omedelbart i kraft. Ändringen av bestämmelserna om 

tidsbestämd förhöjning tillämpas retroaktivt från och med ingången av arbetsåret 

1985-86. 

Mariehamn den 22 september 1986. 

På talmanskonferensens vägnar: 

Karl-Gunnar Fagerholm 

vicetalman 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare. 


