ARVODESBESTÄMMELSER M M FÖR
FÖRTROENDEVALDA INOM ÖREBRO LÄNS
LANDSTING MANDATPERIODEN 2003 - 2006

Ledningskansli – sekretariat
Fastställda i Landstingsfullmäktige § 30/2002
Beslut av landstingets revisorer 2003-02-13
Beslut av landstingets revisorer 2004-10-06

Arvodesbestämmelser mm för förtroendevalda inom Örebro läns landsting
mandatperioden 2003-2006
Med förtroendevalda avses i dessa bestämmelser ledamöter och ersättare i fullmäktige,
styrelser/nämnder, utskott/beredningar, programgrupper, råd/kommittéer samt revisorer och
revisorsersättare.
Till förtroendevalda utgår arvode i form av
-

månadsarvode till gruppföreträdare/råd
månadsarvode till övriga förtroendevalda, med uppdrag som ledamot i nedan angivna
organ
dagarvode samt
inläsningsarvode (vid deltagande i sammanträde med landstingsfullmäktige).

Förtroendevalda är därutöver berättigade till reseersättning och traktamente enligt vid varje
tillfälle gällande kollektivavtal för arbetstagare hos landstinget.
Arvode innehåller inte till någon del ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlust av
pensions- och semesterförmån eller andra kostnader eller inkomster hänförliga till uppdrag
arvoderade enligt dessa bestämmelser.

A. Månadsarvode till gruppföreträdare/råd
Med gruppföreträdare/råd avses den som av landtingsfullmäktige utsetts att på hel- eller
halvtid företräda i landstingsfullmäktige representerat parti eller partier i samverkan.
Bas för månadsarvode till gruppföreträdare/råd för år 2003 skall utgöra prisbasbeloppet år
2002 uppräknat med det procenttal som arvodet till riksdagens ledamöter förändrats mellan
den 1 januari år 2002 och den 1 januari år 2003 (eventuellt förekommande växling av
kostnadsersättning e.d. till riksdagsarvode skall dock ej utgöra grund för uppräkning). Årlig
uppräkning av basen skall på motsvarande sätt äga rum den 1 januari efterföljande år.
Detta månadsarvode till gruppföreträdare/råd skall vara utgångspunkt för beräkning av övriga
arvoden till förtroendevalda i landstinget.
1.

2.

Grundbelopp
Grundbelopp för heltidsengagerad gruppföreträdare skall motsvara 100 % av för året
gällande månadsarvode. Grundbeloppet för halvtidsengagerad gruppföreträdare skall
motsvara 50 % av för året gällande månadsarvode.
Tilläggsbelopp
A. För uppdrag som landstingsstyrelsens ordförande utgår tilläggsbelopp motsvarande
30 % av grundbeloppet för heltidsengagerad gruppföreträdare.
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B. För uppdrag som ordförande i styrelse/nämnd (B 3 - 5 enligt nedan) eller som vice
resp. 2:e vice ordförande i landstingsstyrelsen utgår tilläggsbelopp motsvarande 15 %
av grundbeloppet för heltidsengagerad gruppföreträdare (endast ett sådant
tilläggsbelopp och om inte 2 A gäller).
C. För uppdrag som vice resp. 2:e vice ordförande i styrelse/nämnd (B 3 - 5 enligt nedan)

utgår tilläggsbelopp motsvarande 10 % av grundbeloppet för heltidsengagerad
gruppföreträdare (endast ett sådant tilläggsbelopp och om inte 2 A eller B gäller).
B. Månadsarvode till övriga förtroendevalda med uppdrag som ledamot i nedan
angivna organ
Månadsarvode utgår till förtroendevald i nedan angivna organ – i den mån denne/denna ej är
hel- eller halvtidsengagerad gruppföreträdare – med följande procentandelar av grundbeloppet
för heltidsengagerad gruppföreträdare.
Organ
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- Programgrupp inom fullmäktige
2. Landstingsstyrelsen
- utskott under styrelsen
- Genusis
- Pensionärsråd
- Demokratigrupp
3. Forskningsnämnd

Vice och 2:e
Vice ordf.

4. Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) - Länsberedning
- Tandvårdsberedning
- Beredning för funktionshinder/hjälpmedel
- Medicinsk programgrupp
- Etiskt råd
- Länshandikappråd
5. Regionpolitiska nämnden (RPN)
- Beredning
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Övriga
ledamöter

Månadsarvodet inkluderar ersättning för deltagande i sammanträde med respektive organ
samt övriga åtaganden/uppgifter, som är direkt förenade med uppdraget, t.ex.
ordförandeberedningar, protokollsjustering, förrättningar samt studiebesök och dylikt inom
länet, dock ej deltagande i kurs/konferens som sker på uppdrag av respektive
förtroendemannaorgan eller dess ordförande.
Det sammanlagda månadsarvodet för enskild förtroendevald får uppgå till högst 100 % av
grundbeloppet för heltidsengagerad gruppföreträdare.
Om ledamot, som uppbär månadsarvode enligt ovan, ej kan delta i sammanträde skall
arvodesbeloppet reduceras med det dagarvode som utgått (skulle ha utgått) till tjänstgörande
ersättare (om utsedd ersättare hade deltagit/funnits).
Framräknat belopp avrundas till närmaste krontal.
C. Dagarvode
Dagarvode utgår till förtroendevald som ej är heltidsengagerad gruppföreträdare i form av
heldagsarvode eller halvdagsarvode.
För sammanträde/förrättning etc som under en dag varar upp till fyra timmar utgår ett halvt
dagarvode och för sammanträde/förrättning etc som under en dag varar mer än 4 timmar utgår
ett helt dagarvode (tiden för lunch inräknas ej).
Dagarvode enligt 1 nedan utgår per sammanträdes-/förättningsdag med belopp motsvarande
2,0 % av vid varje tillfälle gällande grundbelopp för heltidsengagerad gruppföreträdare.
Dagarvode enligt 2 nedan utgår per sammanträdes-/förrättningsdag med belopp motsvarande
1,5 % av vid varje tillfälle gällande grundbelopp för heltidsengagerad gruppföreträdare.
Halvdagsarvodet utgör hälften av dagarvodena enligt 1-2 nedan.
1. Heldags- eller halvdagsarvode (2 %) utgår enligt ovan angivna förutsättningar
per sammanträdes-/förrättningsdag till:
- fullmäktigeledamot/tjänstgörande ersättare vid deltagande i sammanträde med
landstingsfullmäktige
- fullmäktigeledamot/ersättare vid deltagande i sammanträde med partigrupp i
anslutning till sammanträde med landstingsfullmäktige samt vid ytterligare högst
fem gruppsammanträden (dagar) per kalenderår; för ersättare utgår dock
dagarvode till högst hälften (avrundat till närmaste heltal) av antalet mandat för
respektive parti.
- förtroendevald – dock ej månadsarvoderad ordförande eller vice ordförande vid deltagande i sammanträde (motsv.) med programgrupp/medicinsk
programgrupp, Genusis, pensionärsråd, demokratigrupp samt länshandikappråd,
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- tjänstgörande ersättare vid sammanträde (motsv.) med under B 2 – 7 angivna
förtroendemannaorgan,
- förtroendevald vid deltagande i kurs/konferens på uppdrag av respektive
förtroendemannaorgan (enligt B 2 – 7 ovan) eller dess ordförande samt
- förtroendevald vid deltagande i av under B 2 – 7 angivna förtroendemannaorgan
anordnad studiedag/studieresa utom länet,
2. Heldags- eller halvdagsarvode (1,5 %) utgår enligt ovan angivna förutsättningar per
sammanträdes-/förrättningsdag till:
- närvarande men ej tjänstgörande ersättare vid sammanträde (motsv.) med under B 2 – 7
angivna förtroendemannaorgan,
- förtroendevald vid deltagande i sammanträde, förrättning, studiedag eller studieresa med
annat förtroendemannaorgan inom landstinget än de under B 2 –7 angivna,
- av landstinget utsedd förtroendevald vid deltagande i sammanträde (motsv.) med
samverkansorgan med annan huvudman,
- av landstinget utsett ombud för deltagande i stämma (motsv.).
Endast ett dagarvode utgår per dygn oavsett antalet sammanträden eller förrättningar.

D. Inläsningsarvode
Vid sammanträde med landstingsfullmäktige utgår inläsningsarvode till tjänstgörande
ledamot/ersättare - i den mån denne/denna ej är hel- eller halvtidsengagerad gruppföreträdare
- med ett belopp motsvarande 2,0 % av vid varje tillfälle gällande grundbelopp för
heltidsengagerad gruppföreträdare.
E. Utbildningsbidrag
Per mandat i landstingsfullmäktige disponerar respektive parti ett årligt bidrag om
5 000 kronor för utbildning och kompetensförsörjning av förtroendevalda. Bidraget är avsett
finansiera olika kostnader för seminarier, kurser, konferenser (motsvarande) och därmed
förenade rese- och logikostnader, såvida inte den förtroendevalde deltar som representant för
landstingsfullmäktige/-styrelse eller annan nämnd/styrelse. Oförbrukade bidragsmedel vid
årets slut balanseras till nästkommande år.
F. Ikraftträdande
Dessa arvodesbestämmelser gäller fr.o.m. den 1 januari 2003.
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G. Tolkning
Om tveksamhet uppkommer om tolkning av dessa bestämmelser skall frågan hänskjutas till
landstingsstyrelsen för avgörande.
H. Avvikelse
Under pågående mandatperiod äger landstingsstyrelsens presidium, då särskilda skäl anses
föreligga, rätt att hos landstingets revisorer väcka förslag om avvikelse från dessa
bestämmelser. Beslut i sådant ärende fattas av landstingets revisorer.
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