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FRAM-

STÄLLNING till Landstinget med förslag till ändring av landstingets beslut
om arvode för landstingsman.
Enligt bestämmelserna i 12 § landstingsordningen åtnjuter landstingsman av landskapsmedel arvode och övriga ersättningar enligt landstingets beslut. Landstingsmannaarvodet och övriga ekonomiska ersättningar regleras i landstingets beslut av
den 10 november 1977.
Landstingsmannaarvodet har sedan 1972 i princip varit bundet till arvodet för
riksdagsman. Landstingsmännens dagsarvoden har beräknats på grundval av samma
löneklass som riksdagsmännens årsarvode. Även i fråga om övriga ersättningar har
landstinget strävat till största möjliga likformighet mellan landstinget och riksdagen.
Från och med början av år 1986 upphörde riksdagsmännens rätt till dagtraktamenten och vissa andra ersättningar samt till vissa avdrag för inkomstens förvärvande
i beskattningen. I stället infördes ett system med s.k. kostnadsersättning som
beroende på riksdagsmannens hemort utgick med 30, 4-0 respektive 50 procent av
riksdagsmannaarvodet utan förhöjningar.

Möjligheten att införa ett motsvarande

system för landstingsmännen har diskuterats vid olika tillfällen men har av olika
orsaker inte genomförts.
Riksdagsmännens kostnadsersättningar var ursprungligen skattefria men som följd
av den skattereform som trädde i kraft 1.1.1989 beaktas numera 20 procent av
kostnadsersättningarna som skattepliktig inkomst. Samtidigt höjdes procentsatserna till 33,4-5 respektive 56 procent av riksdagsmannaarvodet. Den skattepliktiga
delen av ersättningen utgör pensionsgrundande inkomst för riksdagsman.
Riksdagsmännens kostnadsersättningar kommer enligt aktuella planer att upphöra
och riksdagsmännnens löner i stället att höjas, eventuellt från ingången av nästa år.
Talmanskonferensen och kanslikommissionen följer utvecklingen och kommer senare att överlämna härav påkallade förslag till landstinget.
Med beaktande av principen att landstingsmännens avlöning och övriga förmåner så
långt som möjligt skall följa riksdagsmännens förmåner anser talmanskonferensen
att landstingsmännens arvoden bör justeras med hänsyn till den del av riksdagsmän-
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nens kostnadsersättning som är skattepliktig. Detta kan enligt talmanskonferensen
förverkligas genom att den löneklass på vilken landstingsmannaarvodet beräknas är
en klass högre än den löneklass enligt vilken riksdagsmannaarvodet utgår. Arvodet
skulle då utgå enligt en löneklass som är sex (f.n. sju) löneklasser lägre än den
högsta löneklassen inom stats- och landskapsförvaltningen.
Såväl riksdagsmannaarvodet som landstingsmännens dagsarvode beräknas f.n. enligt
löneklass A 27. Enligt de lönetabeller som tillämpas från 1.3.1989 utgår följande
belopp:
Riksdagsmans grundlön utan ålderstillägg:

14-.089 mk/månad

Riksdagsmännens kostnadsersättningar I månad

skattepliktig del 20 %

Kategori A (Helsingfors och Nyland) 33 %
av grundlönen

lt. 64-9, 37

929,87

Kategori B (övriga valkretsar utan andra
bostad) 4-5 %

6.34-0,05

I. 268 ,oo

7.889,84-

1.577 '96

Kategori C (övriga valkretsar med andra
bostad) 55 %

Riksdagsmännens skattepliktiga inkomst/månad utgör (exkl. ålderstillägg):
A

Grundlön
Beskattad del av kostnadsersättning
Summa

13.896,00
929,87
llt.825,87

B

c

13.896,00 13,896,00
1.268,00

1.577,96

15.164-,00 15.4-73,96

Landstingsmans dagsarvode lk A 27 utan förhöjning: 4-63,20 mk/dag x 30

= 13.896

mk/månad.
Dagsarvode enligt lk A 28 utan förhöjning: 508,35 mk/dag x 30 = 15.250,20
mk/månad.
Utgående från ovanstående jämförelser skulle enligt talmanskonferensens uppfattning en förhöjning av landstingsmannaarvodet med en löneklass vara skälig med
beaktande av tidigare följda principer om att arvodet följer riksdasgsmännens
förtjänstutveckling. Förslaget bör betraktas som en delreform som i ett senare
skede kan komma att följas upp med förslag föranledda av aktuella reformförslag
beträffande riksdagsmännens arvoden.

- 3Det förhöjda arvodet föreslås träda i kraft retroaktivt från den 1 januari 1989,
d.v.s. från den tidpunkt skattereformen trädde i kraft och den partiella beskattningen av riksdagsmännens kostnadsersättningar började tillämpas.
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
maj 1989 ändrat punkten "Dagsarvode" i sitt beslut den 10 november 1977 om
arvode för landstingsman, sådan den lyder enligt landstingets beslut den 11 januari
1984, som följer:

Dagsarvode. Arvode utgår för varje dag landstinget är samlat med ett belopp som
är 1/365-del av det årsarvode inklusive dyrortstillägg för I dyrortsklassen, vars
belopp är sex löneklasser lägre än vad som vid varje tidpunkt erlägges för tjänst
eller befattning i stats- och landskapsförvaltningen hänförd till den högsta avlöningsklassen.

Detta beslut tillämpas från och med den 1 januari 1989.

Mariehamn den
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maj 1989

På talmanskonferensens vägnar:

Olof Jansson
talman
Lars Ingmar Johansson
sekreterare

