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Nr 54 

Förslag till ett nytt beslut om kommittéarvoden. 

ÅLR 2013/8208 

 

Landskapsregeringen beslöt att utfärda ett nytt beslut om kommittéarvode 

som träder ikraft 1.10.2013 enligt bilaga. Beslutet ersätter ett tidigare 

beslut daterat 24.9.2002. 

________________________________________________________________________________ 
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ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om kommittéarvoden 
 

Ålands landskapsregering har med stöd av 11 § i landskapets kommittéreglemente beslutat om de 

arvoden och resekostnadsersättningar som betalas för uppdrag i kommittéer som 

landskapsregeringen tillsatt.  

 

Beslutet är riktgivande för landskapsregeringens underlydande myndigheter. Om inte annat framgår 

av särskild bestämmelse handhar myndigheten de uppgifter som enligt detta beslut ankommer på 

landskapsregeringen.   

 

1 §  Tillämpningsområde 

Detta beslut tillämpas på ordförande, sekreterare, medlemmar, ersättare och sakkunniga i 

landskapets kommittéer. Beslutet tillämpas även på uppdragshavarna i kommissioner, delegationer, 

nämnder, arbetsgrupper, styrelser, direktioner, råd och andra dylika organ, om landskapsregeringen 

så beslutar vid deras tillsättande.  

 

 

2 §  Fastställande av en kommitté 

En kommitté fastställs genom ett landskapsregeringsbeslut.  

 

 

3 §  Sammanträdesarvode 

Till ordförande, medlemmar m.fl. som nämns i 1 § betalas arvode per sammanträde enligt följande: 

    

   

 ordförande övriga 

 sekreterare medlemmar 

 Euro Euro 

 

  

a) sammanträde under kansliarbetstid      37  29  

b) sammanträde som utom kansliarbetstid har varat högst en timme 37  29  

c) sammanträde som utom kansliarbetstid har varat över en timme 75   55  

d) sammanträde som utom kansliarbetstid har varat över tre timmar   102  70   

 

 

För två eller flera sammanträden i samma kommitté under en och samma dag betalas arvode enligt 

den sammanlagda tid som sammanträdena har varat. 

 

Sammanträdesarvode betalas inte för den tid som en tjänsteman och en arbetstagare å tjänstens 

vägnar deltar i ett sammanträde. Om ett möte hålls utöver ordinarie arbetstid betalas mertid och 

övertid enligt tjänstemännens och arbetstagarnas respektive kollektivavtal som reglerar arbetstider. 

Inte heller medlemmar av landskapsregeringen erhåller sammanträdesarvode. 

 

En anställd som är medlem i en kommitté som privatperson får arvode. Den tid som en tjänsteman 

eller arbetstagare i egenskap av privatperson deltar i ett sammanträde räknas inte som arbetstid. 

 

 

4 §  Sakkunnigarvode 

Landskapsregeringen förslag av en kommitté kan ge tillstånd till inhämtande av ett sakkunnig 

utlåtande eller annan skriftlig utredning samt fastställa det arvode som skall betalas för utlåtandet 

eller utredningen. 
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5 §  Resekostnadsersättningar 

Till ordförande, medlemmar m.fl. betalas ersättning för resor till och från orten och platsen för 

sammanträdet samt på kommitténs uppdragsresor (jfr tjänsteresa). Ersättningarna betalas enligt 

bestämmelserna i landskapets tjänstekollektivavtal om resekostnadsersättningar. 

 

 

6 §  Avvikelse från arvodes- och ersättningsgrunderna 

Är det av särskilda skäl nödvändigt att avvika från beloppen för de arvoden eller ersättningar som 

avses i detta beslut, kan landskapsregeringen fastställa ett sådant avvikande belopp. 

 

 

7 §  Ersättning för förlorad arbetsinkomst 

Till personer som ingår i en kommitté och har en restid som överstiger 1,5 timmar enkelväg betalas 

för varje timme ersättning för förlorad arbetsinkomst under regelbunden arbetstid, men inte för mer 

än 8 timmar per kalenderdygn. Timersättningens maximibelopp är 18 euro. 

 

För att erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst ska ett intyg över löneavdraget av personens 

arbetsgivare bifogas. Om en person utför arbete utan att befinna sig arbetsförhållande ska en 

tillräcklig utredning över inkomstbortfallet bifogas skriftligt. 

 

 

8 §  Redovisning och betalning 

Arvoden och ersättningar enligt detta beslut betalas mot redovisning. Redovisningen för utbetalning 

av kommittéarvode görs på en blankett som tillhandahålls av landskapsregeringens finansavdelning 

och finns på www.regeringen.ax. Även en blankett med grunduppgifter för den som erhåller 

kommittéarvode ska fyllas i och lämnas in samtidigt med redovisningen. 

 

Blanketten för kommittéarvoden och övriga ersättningar lämnas till finansavdelningen så fort som 

möjligt efter avslutat uppdrag. För kommittéer som pågår under långa tidsperioder ska blanketten 

för utbetalning lämnas till finansavdelningen i maj och i oktober. 

 

 

9 §  Ikraftträdande  

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 2013.  

 

Beslutet tillämpas på sammanträden som hålls från och med 1.10.2013.  

Om landskapsregeringen före 1.10.2013 beslutat att betala ersättning som avviker från de arvoden 

som anges i 2 § 1 mom. i Ålands landskapsstyrelses beslut om kommittéarvoden från den 1 oktober 

2002, betalas den avvikande ersättningen tills uppdraget slutförts eller tidsperioden för ersättningen 

löpt ut.  

 

 

http://www.regeringen.ax/

