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Talmanskonferensen fi>res!Ar att dagsarvodet till lagtingets ledamöter från och med den valperiod 
som inleds 1.11.1999 beräknas utgående från årsarvodet i nuvarande löneklass A 28 utökat med 
sex ålderstillägg. Antalet dagar på vilka arvodet beräknas föreslås inte ändrat. 

Allmiin motivering 

Gällande bestdmmelser om lagtingsledamots arvode 
Enligt 12 § lagtingsordningen åtnjuter lagtingsledamot av landskapsmedel arvode och övriga 
ersättningar enligt lagtingets beslut. Lagtinget har den 10 november 1977 antagit ett beslut om 
arvode för lagtingsledamot som flera gånger därefter ändrats, senast från och med den 1 
november 1995. 

Arvodet fOr lagtingsledamot beräknas som ett dagsarvode. Nuvarande grund för att beräkna 
arvodet storlek tillämpas från och med den 1 januari 1989. Dagsarvodet utgör ett belopp som är 

1/365-del av det årsarvode inklusive dyrortstillägg för första dyrortsklassen, vars belopp är sex 
löneklasser lägre än vad som erläggs för tjänst eller befattning hänfi>rd till den högsta löneklassen. 
Detta innebär att dagsarvodet för närvarande beräknas utgående från lön.eklass A 28. 

Systemet för beräkning för arvodesberättigade dagar och för utbetalningen av arvodet ändrades 
från och med den 1november1995. Sedan dess har arvodet utgått för 220 dagar per kalenderår. 
Till envar ledamot utbetalas månatligen ett belopp som utgör 1112-del av årsarvodets belopp. Från 
och med samma tidpunkt erhåller vicetalmännen och utskottens ordförande sitt dagsarvode 
förhöjt med fem procent. 

Talmannens arvode regleras genom ett beslut av lagtinget av den 27 april 1988 och utgår i form 
av ett årsarvode. Till talmannen erläggs sålunda fOr närvarande dagsarvode för 365 dagar per år. 

Också talmannens arvode utbetalas månatligen. 

FiJrslagets bakgrund och motiv 
Redan då lagtinget hösten 1995 senast beslöt om vissa förändringar i bestämmelserna om arvode 
för lagtingets ledamöter (se TMK:s framställning nr 2/1994-95) konstaterades att medlemskapet 
i lagtinget ställer allt högre krav på ledamöterna. Förutom deltagande i pleni- och utskottsarbetet 
kräver många andra åtaganden och uppgifter ledamöternas tid. Så är fortfarande fallet och 
talmanskonferensen anser det därfOr fortfarande vara motiverat och på basen av wnna 
erfarenheter skäligt att årsarvodet också framdeles beräknas utgående från 220 arvodesberättigade 
dagar även om lagtingets egentliga sammanträdesperioder omfattar en något kortare tid. 
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Enligt talmanskonferensens åsikt bör lagtingsledamötemas arvoden ligga pl en nivå som med 
beaktande av de krav som ställs på ledamöterna att sätta sig in i ärenden av allt mer 
mångskiftande natur och den tid som åtgår för fullgörande av uppdraget kan anses vara skälig. 
Utgående härifrån anser talmanskonferensen en höjning av ledamotsarvodet pl årsbasis vara 
motiverad. Den löneldass (A 28) som arvodet fbr närvarande beräknas på är enligt 
t~rnanskonferensens bikt med beak.tMde av det allmänna löneläget i samhället ändamålsenlig. 
Däremot anser talmanskonferensen att i arvodet skulle inräknas ett belopp motsvarande 
tjlb1stemännens ålderstillägg på samma sätt som ålderstilläggen inräknas i 
hm.dskapsstyrelseledamötemas arvoden (se 2 § LL om arvode för medlem av Ålands 

landskapsstyrelse). Genom förslaget skulle lagtingsledamotsarvodet stiga till en nivå som med 
beaktande av uppdragets natur och innehåll är rimlig. En höjning av arvodesnivån skulle också 
bidra till att bredda rekryteringsbasen och stärka intresset bland personer i olika samhällsgrupper 
att åta sig uppdrag som lagtingsledamot. 

Förslagets ekonomiska och administrativa verkningar 
För närvarande erläggs till lagtingsledamötema ett dagsarvode beräknat enligt löneldass A 28 

inklusive dyrortstillägg i tbrsta gruppen. Dagsarvodets belopp utgör enligt dagens (från och med 
1.1.1999) lönetabeller 606,96 mark. Till vicetalmännen och utskottsordförandena utgår arvodet 
förhöjt med fem procent, varvid det utgör 637,30 mark. Ledamöterna uppbär dagsarvode ror 220 
dagar per Ar så att det på lrsbasis uträknade beloppet utbetalas en gång per månad i 12 lika stora 
rater. Talmmmen är berättigad till dagsarvode för 365 dagar per år. Arvodet utbetalas månatligen. 

Enligt dagens tabeller utgör den månatliga utbetalningen för de ledamöter som t1r sitt arvode höjt 
med fem procent 11.683, 83 mark per månad eller 140.205,96 mark per år. För övriga ledamöter 
utbetalas 11.127,60 mark per månad eller 133.531,20 mark per år. Talmannens årsarvode uppgår 

till 221. 540, 40 mark. De totala utgifterna för lagtingsledamötemas arvoden på årsbasis utgör 

därilir för närvarande ca 4.147.350 rnark. 

Enligt talmanskonferensens förslag skulle i ledamöternas arvode inräknas ett belopp motsvarande 

sex ålderstillägg. Dagsarvodet skulle härvid stiga till 775,16 mark eller till 813,92 mark för de 
ledamöter som har rätt till fem procents förhöjning. Årsarvodet uppgår då till 170.535 mark och 
den m!natliga utbetalningen 14.211 mark (med 5 % förhöjning 179.062 respektive 14.922 mark). 
Totalutgifterna på årsbasis skulle med gällande lönetabeller härvid uppgå till ca 5.296.670 mark, 
vilket utgör en ökning med ca 1.149.330 mark eller med 27,7 procent. 

I ovanstående beräkningar ingår inte de extra dagsarvoden som utgår till medlemmarna i Nordiska 
rådet för förrättningsdagar utanför landskapet under tider då lagtinget inte sammankommer. 

Totalt brukar ca 40 sådana arvodesberättigade dagar ersättas per år. 
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,~.rvooma till de av lagtinget valda ledamöterna i Ålandsdelegationen och till landskapsrevisorema 
lliljer lagtingsledamötemas dagsarvode. En fOrhöjning av ledamotsarvodet flr därilir automatiskt 
fbljdverkningar fOr nämnda personer. 

Förslagets IH!redning 
Efter informella diskussioner me.ihm !agtingets gruppledare har äxendet beretts i lagtingets 
kanslikommission samt därefter behandlats och slutligt utfonnats i talmanskonferensen. 

Dagsarvode 
Taimanskonferensen fbreslår att lagtingsledamötema skulle ha rätt att tillgodoräkna sig även 
beloppet av sex ålderstillägg då dags.arvodets belopp beräknas. Landskapsstyrelseledamötemu 
uvoden beräknas redan nu på grundlönen jämte dyrortstillägg och ålderstillägg. Orsaken till att 

d~t fbr lagtingets del föreslås rätt att inräkna sex ålderstillägg medan 
landsk:apsstyrelseledamötema har rätt att inräkna fem ålderstillägg är den att det sjätte 
~lderstillägget tillkommit efter det landskapslagen om arvode fl>r medlem av Ålands 
landskapsstyrelse stiftades. 

i giillrutde beslut anges att dmgsarvodet beräknas utgående från det årsarvode ''vars belopp är sex 
~öneklasser lägre än vad som vid varje tidpunkt erläggs vid tjänst eller befattning i stats- eUer 
landskapsfl:>rvaltningen hän.förd till högsta avlöningsklassen••. Eftersom uttryckssättet inte It 

särskilt informativt och kan leda till missfOrstånd föreslås att den aktuella löneklassen (A 28) 

''·ttryclrJigen nämns i beslutstexten. 

llwafttri.chmde 
TSAlmanskonferensen llireslår att förändringarna i beräkningen av arvodet träder i kraft den l 
november 1999, d.v.s. från ingången av den kommande mandatperioden. 

FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anilirda föreslår talmanskonferensen att Lagtinget antar 
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Ålands lagtings 

beslut 

om lindring av Åland$ lagtings beslut om arvode för lagtingsman 

Med stöd av 12 § 1 mom. lagtingsordningen den 2 februari 1972 fOr landskapet Åland 
(11172) itndru bemut~s rubrik S&Int punkten "Dagsarvode" i lagtingets beslut den lO novembl'lr 
1977 om arvode fbr lagtingsman, rubriken sådan den lyder enligt 1agting€rts beslut den 1 marn 
1993 och punkten "Dagsarvode", sådan den lyder enligt landstingets beslut den 17 januari 1990, 
som ililjer: 

Ålands lagtings 

beslut 
om arvode för lagtingsledamot 

Dagimirvode. Lagtingsledamot är berättigad till ett dagsarvode vilket utgår med ett belopp som 
är 1/365-del av det årsarvode inklusive dyrortstillägg för första dyrortsklassen jämte sex 
illderstillägg som utgAr enligt löneklass A 28. Dagsarvode utgår till envar lagtingsledamot ili1· 220 

dagar per kalenderår. 

Detta beslut tillämpas från den l november 1999. 

Mwiehamn den 10 maj 1999 

Talman Ragnar Erlandsson 

Sekreterare LarsingrnarJohansson 


