
TALMANSKONFERENSENS FRAMSTÄLLNING 
Temporär ändring av lagtingsbesluten om arvode för lagtingsman och om 

talmannens arvode 
TMK.nr 6 

Talmanskonferensen föreslår av besparingsskäl att lagtingsmännen ges rätt att avstå från 

sina semesterpremier för arbetsåret 1992-93 samt att talmannens arvode för oktober 

halveras. 

MOTIVERING 

Gällande bestämmelser om semesterpremie 

Enligt lagtingets beslut om arvode för lagtingsman erläggs till lagtingsmännen som 

semesterpremie ett arvode motsvarande semesterpenningen för landskapets tjänstemän. 

Arvodet erläggs för 15 semesterdagar och utbetalas i oktober månad. Till talmannen 

utgår dock enligt särskilt beslut inte någon semesterpremie eftersom det årsarvode denne 

åtnjuter anses inkludera sådan ersättning. 

För en lagtingsman som inte erhåller en tidsbestämd förhöjning på arvodet uppgår 

semesterpremien f.n. till 5.100 mark. Lagtingsmän med rätt till tidsbestämda 

förhöjningar lyfter något högre semesterpremier. 

Förslagets bakgrund och motiv 

Lagtinget beslöt den 28 maj 1993 om en temporär ändring av 2 § landskapslagen om 

arvode för medlem av Ålands landskapsstyrelse (Ls fr nr 3111992-93), varigenom rätten 

för landskapsstyrelsens medlemmar att lyfta semesterpremie temporärt upphävdes för år 

1993. Landskapsstyrelsen ville härigenom bidra till inbesparingar av landskapets 

kostnader. 

I sitt betänkande nr 1/1992-93 uppmanade finansutskottet, med hänvisning till 

landskapsstyrelsens i budgetförslaget för år 1993 redovisade avsikt att inte erlägga 

semesterpremier till landskapsstyrelsens medlemmar, kanslikommissionen att i samband 

med att lagtinget behandlar en framställning i ärendet "företa en genomgång av 

landstingets beslut om arvode för landstingsmännen." 

Talmanskonferensen föreslår med samma motiv som landskapsstyrelsen anför i 

förenämnda framställning att lagtingets medlemmar ges möjlighet att frivilligt avstå från 

sina semesterpremier för arbetsåret 1992-93. Å andra sidan önskar talmanskonferensen 
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ta hänsyn också till att en del lagtingsmedlernmar helt eller delvis nödgats avstå från 

övriga inkomster som följd av sitt uppdrag, för vilket utgår ett arvode som på årsbasis 

motsvarar halvtidstjänstgöring. Det föreslås därför en möjlighet för varje lagtingsman att 

meddela att denne avstår från sin rätt att uppbära semesterpremie. Genom detta frivilliga 

förfarande har hänsyn också tagits till att beslutade förmåner inte som regel, och särskilt 

inte retroaktivt, bör försämras på ett tvingande sätt. 

Av nämnda orsaker föreslår talmanskonferensen samtidigt att talmannens arvode med 

dennes samtycke för oktober 1993 utbetalas reducerat med 50 procent med beaktande av 

att till talmannen inte erläggs semesterpremie. 

Förslagets ekonomiska verkningar 

De inbesparingar som kan göras är beroende av i vilken mån lagtingsmännen är beredda 

att avstå från semesterpremien. Totalt sett utgör de aktuella beloppen cirka 213.000 

mark, varav cirka 160.000 mark i form av semesterpremier och arvoden samt cirka 

53.000 mark i form av sociala kostnader och pensionspremier. 

Lagtingsmännens arvodessystem i övrigt 

Bestämmelserna om lagtingsmännens arvoden och övriga ersättningar ingår i ett beslut 

av lagtinget av den 10 november 1977, vilket flera gånger därefter ändrats. Nuvarande 

grund för att beräkna arvodets storlek är i kraft sedan den 1 januari 1989 medan systemet 

för beräkning av antalet arvodesberättigade dagar och utbetalningen av arvodet har 

tillämpats fr.o.m. januari 1990. Talmanskonferensen avser att i samband med den 

förestående budgetbehandlingen ge kanslikommissionen i uppdrag att uppta såväl 

semesterpremien som arvodessystemet i övrigt till ny översyn. 

Förslagets beredning 

Ärendet har beretts i lagtingets kanslikommission samt därefter behandlats och slutligt 

utformats i talmanskonferensen. Lagtingsgrupperna har tagit del av under beredningen 

uppgjorda förslag. 

FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen att lagtinget antar 
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ÅLANDS LAGTINGS BESLUT 

om temporär ändring av Ålands lagtings beslut om arvode för lagtingsman 

Med stöd av av 12 § l mom. landstingsordningen den 2 februari 1972 för landskapet 

Åland (11172) fogas temporärt till punkten Thraftträdande i Ålands lagtings beslut den 

10 november 1977 om arvode för lagtingsman ett nytt moment som följer: 

Semesterpremie för arbetsåret 1992-93 erläggs inte till de lagtingsmän som skriftligen 

anmält att de avstår från premien. Sådan anmälan skall inkomma till lagtingets kansli 

senast den 15 oktober 1993. 

Talmanskonferensen föreslår vidare 

Mariehamn den 28 september 1993 

Talman 

Sekreterare 

att Lagtinget, med avvikelse från sitt 

beslut av den 27 april 1988 om 

riktlinjerna för talmannens arvode, 

beslutar att talmannens arvode för 

oktober månad 1993 erläggs reducerat 

med 50 procent. 

Olof Jansson 

Lars Ingmar Johansson 


