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 I enlighet med lagtingets beslut1 föreskrivs:

1 §
Arvodeskommissionen

 Lagtinget tillsätter för en mandattid om 
fyra år en arvodeskommission i enlighet med 
bestämmelserna om val av flera personer 
i lagtingets arbetsordning efter förslag från 
talmanskonferensen. Arvodeskommissionen 
fastställer lagtingsledamöternas arvoden, till-
läggsarvoden, kostnadsersättningar och andra 
förmåner samt beslutar om den ersättning för 
representationskostnader som kan tillkomma 
talmannen.
 Arvodeskommissionen består av en ordfö-
rande, som kommissionen utser inom sig, och 
två övriga medlemmar, av vilka ingen får vara 
lagtingsledamot eller tjänsteman vid lagtinget. 
 Arvodeskommissionen sammankallas av 
ordföranden. Arvodeskommissionen är beslut-
för när samtliga medlemmar är närvarande. 
Lagtingets kanslikommission kan utfärda 
kompletterande bestämmelser om arvodes-
kommissionens verksamhet. Kanslikommiss-
ionen meddelar också arvodeskommissionen 
om det sker varaktiga förändringar av lagting-
ets arbetsbörda eller arbetstider.

 Till medlemmarna i arvodeskommissionen 
utgår ett arvode som fastställs av kanslikom-
missionen som även anslår medel för arvodes-
kommissionens övriga utgifter.

2 §
Arvoden till ledamöterna 

 Till en lagtingsledamot betalas ett arvode av 
sådan storlek att uppdraget som lagtingsleda-
mot kan skötas på ett behörigt sätt.

3 §
Arvoden till tidigare ledamöter

 Till en person, som varit ersättare i lag-
tinget för en lagtingsledamot under dennes tid 
som medlem i landskapsregeringen, beviljar 
kanslikommissionen ett arvode under en tid 
om högst sex månader efter det att uppdraget 
som ledamot i lagtinget har upphört. Detta 
gäller under förutsättning att uppdraget som 
lagtingsledamot varat längre än två månader 
och att det upphör under en pågående mandat-
period vars återstod är längre än sex månader. 
Vidare förutsätts att ledamoten anhåller om 
arvodet hos lagtingets kanslikommission samt 
intygar att någon motsvarande ersättning inte 
samtidigt utgår. Den som beviljats ett sådant 
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arvode är skyldig att till kanslikommissionen 
anmäla sådana ändrade förhållanden som kan 
påverka arvodets storlek.
 Över beslut som kanslikommissionen fattat i 
enlighet med denna paragraf anförs besvär hos 
Ålands förvaltningsdomstol.

4 §
Tiden för vilken arvode utgår

 Arvode utgår från och med den dag lagtinget 
sammankommer första gången efter val. Till en 
lagtingsledamot som inträder i lagtinget efter 
denna dag utgår arvodet från och med den dag 
lagtingsledamoten efter att för talmannen ha 
uppvisat en granskad fullmakt berättigats att 
inta sin plats i lagtinget.
 Arvode utgår till och med den dag uppdraget 
som lagtingsledamot upphör på grund av att 
valperioden avslutats, uppdraget som ersät-
tare upphör, en lagtingsledamot avlider eller av 
lagtinget befriats från eller förklarats förlustig 
sitt uppdrag.
 Om ett arvode har betalats i förskott får det 
inte återkrävas om uppdraget som lagtingsle-
damot upphör mitt under valperioden.

5 §
Kostnadsersättningar

 Till en lagtingsledamot betalas en skälig 
kostnadsersättning för de extra kostnader som 

uppdraget som lagtingsledamot orsakar. Kost-
nadsersättningen betalas för den tid för vilken 
lagtingsarvodet betalas.

6 §
Förlust av arvode

 Lagtingets kanslikommission ska fastställa 
regler för under vilka förutsättningar en lag-
tingsledamot som underlåter att delta i lag-
tingets arbete utan något godtagbart förhinder 
förlorar sitt lagtingsarvode eller en del av det 
för en bestämd tid.
 Till en lagtingsledamot betalas inte lagtings-
arvode för den tid han eller hon är förhindrad att 
delta i lagtingets arbete på grund av avtjänande 
av ett ovillkorligt fängelsestraff.

7 §
Ikraftträdande

 Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.
 Mandattiden för den första arvodeskommiss-
ionen som tillsätts enligt denna lag utlöper den 
31 oktober 2015.
 Åtgärder som verkställigheten av lagen för-
utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
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