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Styrande dokument
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Reglemente för ersättning till
landstingets förtroendevalda
Fastställd av fullmäktige i Norrbottens läns landsting den 23-24 november
2016, § …. Reglerna gäller fr o m den 1 december 2016.

Tillämpningsområde
1 § Där inte annat anges gäller reglerna för ledamöter och ersättare i landstingsfullmäktige, ledamöter i fullmäktigeberedningar, ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsen och patientnämnden samt revisorer i landstinget.
De ersättningar som omfattas av reglerna är:
 Årsarvode
 Sammanträdesarvode
 Särskilt ordförandearvode
 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
 Barntillsynskostnader
 Förtroendevald med funktionshinder
 Försäkringar
 Pension
 Ledighet vid sjukdom
 Rese- och traktamentsersättning
 Sammanträde med partigrupp
2 § Därutöver omfattas regler för:
 Inkallande av ej tjänstgörande ersättare
 Datorutrustning för förtroendevalda
 Avtackning av avgående fullmäktigeledamöter
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Årsarvode
Konstruktion

3 § Årsarvode anges antingen som fast krontal eller som procentandel av
12 gånger basarvodet (59 338 kr) i 2016 års lönenivå.
Politiskt uppdrag samt belopp

4 § Årsarvode utbetalas enligt följande:
Heltidsuppdrag

Årsarvode

Ordförande i landstingsstyrelsen (landstingsråd)

135 % av basarvodet

Vice ordförande i landstingsstyrelsen (landstingsråd)

125 % av basarvodet

En ledamot i landstingsstyrelsen (landstingsråd med ansvar för
Samordning, HR-frågor och Tandvård)1)

110 % av basarvodet

En ledamot i landstingsstyrelsen (landstingsråd med ansvar för
Närsjukvård, Folkhälsa och Hållbarhet)1)

110 % av basarvodet

1)

Utses av landstingsstyrelsen

Deltidsuppdrag

Årsarvode

Ordförande i fullmäktige

56 485 kr

Förste vice ordförande i fullmäktige

28 243 kr

Andre vice ordförande i fullmäktige

28 243 kr

Ordförande i hälsoberedningen, sjukvårdsberedningen, demokratiberedningen, framtidsberedningen samt allmänna beredningen

83 000 kr

Annan ledamot i landstingsstyrelsen än landstingsråd och
oppositionsråd

15 000 kr

Ordförande i patientnämnden

56 485 kr

Ordförande bland revisorerna

56 485 kr

Vice ordförande bland revisorerna

28 243 kr

Övriga revisorer

12 500 kr

Oppositionsråd

Årsarvode betalas till en ledamot eller ersättare i landstingsstyrelsen enligt
följande:
Parti

Årsarvode

Norrbottens Sjukvårdsparti

100 % av basarvodet

Moderata Samlingspartiet

77 % av basarvodet

Centerpartiet

67 % av basarvodet

Folkpartiet liberalerna

62 % av basarvodet

Sådan ledamot benämns oppositionsråd, och utses av respektive parti.
Krav på årsarvoderade

5 § Årsarvoderade förtroendevalda förutsätts delta i sammanträden, utbildningar och andra aktiviteter inom respektive organ.
Uppräkning av årsarvode

6 § Basarvodet uppräknas per kalenderår med en procentsats som motsvarar
den för respektive år genomsnittliga löneökningen för landstingets anställda.

GÄLLER FÖR VERKSAMHET

[Gäller för verksamhet]

DOKUMENT-ID
LGVERK-4-199

VERSION
3.0

Sida 3 (7)

Maximalt årsarvode

7 § Sammanlagt årsarvode från landstinget för annan förtroendevald än
landstingsråd får inte överstiga 100 procent av basarvodet.
Oppositionsrådens omkostnadsram

8 § Varje oppositionsråd har en omkostnadsram på 145 000 kr för hela mandatperioden.
Sammanträdesarvode

9 § Sammanträdesarvode betalas till:
 Fullmäktigeledamot vid sammanträde eller förrättning med fullmäktige.
Dessutom betalas inläsningsarvode för sammanträde med 100 kr för varje
dag sammanträdet pågår.
 Ledamöter i hälsoberedningen, sjukvårdsberedningen, demokratiberedningen, framtidsberedningen samt allmänna beredningen för högst 17 dagar per år för arbete/aktiviteter inom ramen för beredningarnas uppdrag.
 Vice ordförande i hälsoberedningen, sjukvårdsberedningen, demokratiberedningen, framtidsberedningen samt allmänna beredningen för högst 27
dagar per år för arbete/aktiviteter inom ramen för beredningarnas uppdrag.
 Ledamot i valutskottet vid sammanträde eller förrättning med utskottet.
 Ej tjänstgörande ersättare som kallats och inställt sig till fullmäktiges
sammanträde.
 Deltagare i sammanträde med partigrupp.
 Nämndsledamot vid sammanträde eller förrättning med nämnden.
Med nämnd avses landstingsstyrelsen och patientnämnden.
Arvode enligt denna punkt betalas dock inte till landstingsråd och oppositionsråd.
 Revisorer utsedda för granskning av landstingets verksamhet vid sammanträde eller förrättning med revisorerna.
 Ledamot och revisor som landstinget utser i annat organ vid sammanträde
eller förrättning med organet, förutsatt att landstinget ska svara för arvodet.
Sammanträdesarvode betalas dock inte om årsarvode för uppdraget betalas av landstinget.
Generellt för ovanstående punkter gäller att sammanträdesarvode inte betalas
till förtroendevald med årsarvode på 100 procent eller mer av basarvodet.
Pågår sammanträdet eller förrättningen mer än en dag, räknas varje dag som
ett sammanträde eller en förrättning.
Till ersättare som kallats och inställt sig till sammanträde eller förrättning
betalas arvode. Det gäller även om ordinarie ledamot är närvarande.
Till ersättare som underrättats om sammanträde eller förrättning men inte
kallats, betalas inte arvode.
Sammanträdesarvodets storlek

10 § Sammanträdesarvodet är 900 kr per sammanträde/förrättning.
Den som samma dag deltar i flera sammanträden eller förrättningar får helt
sammanträdesarvode för första och halvt sammanträdesarvode för andra
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sammanträdet eller förrättningen. Sammanträdesarvode för därpå följande
sammanträden eller förrättningar betalas inte.
Arvode betalas endast för sammanträde eller förrättning. För resdag före
eller efter sammanträde/förrättning betalas således inte arvode, utan endast
traktamente och resetillägg enligt de regler som anges i 11 §.

Särskilt ordförandearvode
11 § I de fall annan ledamot än årsarvoderad ordförande eller vice ordförande fungerar som ordförande vid sammanträde med ett landstingsorgan
betalas särskilt ordförandearvode med 100 kr per sammanträde.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
12 § Ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst betalas till:
 Ledamöter och ersättare i landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen och
patientnämnden samt landstingets revisorer vid sammanträde/förrättning
som berättigar till sammanträdesarvode.
 Ledamot i valutskottet vid sammanträde/förrättning som berättigar till
sammanträdesarvode.
 Ledamöter i hälsoberedningen, sjukvårdsberedningen, demokratiberedningen, framtidsberedningen samt allmänna beredningen för högst 17 dagar per år för arbete/aktiviteter inom ramen för beredningarnas uppdrag.
Högst 5 av de 17 dagarna får användas för partiarbete som är kopplat till
beredningens uppdrag. För de 5 partidagarna utbetalas ersättning för förlorad arbetsförtjänst, sammanträdesarvode samt resor inom länet.
 Vice ordförande i hälsoberedningen, sjukvårdsberedningen, demokratiberedningen, framtidsberedningen samt allmänna beredningen för högst 27
dagar per år för arbete/aktiviteter inom ramen för beredningarnas uppdrag.
 Ledamöter i landstingsstyrelsen för högst 10 dagar per år för arbete/aktiviteter inom ramen för styrelsens uppdrag utöver ordinarie sammanträdes- och förrättningsdagar.
 Av landstinget utsedda ledamöter och ersättare i samverkansorgan, förutsatt att landstinget svarar för sammanträdesarvodet.
Ersättning betalas dock ej till förtroendevald med årsarvode på 40 procent
eller mer av basarvodet.
I ersättningen ska inräknas förlorad semesterersättning om den förtroendevalde på grund av sammanträde eller förrättning går miste om semesterersättning hos sin arbetsgivare.
För förtroendevald som har, men ej kan redovisa, förlorad arbetsförtjänst,
exempelvis jordbrukare eller egen företagare, är ersättningen för hel dag
1/365 av den sjukpenninggrundande årsinkomst försäkringskassan beslutat
om. Samma regel gäller för förtroendevald som är arbetslös.
Förtroendevald som är skiftarbetare har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst om sammanträdet eller förrättningen påverkar dennes möjligheter
att arbeta sitt skift före eller efter sammanträdet/förrättningen.
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Barntillsynskostnader
Förtroendevald med barn har rätt till ersättning för kostnader för barntillsyn
som uppkommer när uppdraget fullgörs.
Rätten gäller tillsyn av barn som normalt vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret fyller högst 11 år. Om särskilda skäl finns
kan ersättning betalas även för tillsyn av barn som är äldre.
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller
sammanboende och inte heller för den ordinarie tid som barnet vistas i den
kommunala barnomsorgen.
Rätten till ersättning gäller inte för förtroendevald med årsarvode på 40 procent eller mer av basarvodet.

Förtroendevald med funktionshinder
Förtroendevald med funktionshinder har rätt till ersättning för särskilda
kostnader som uppkommer när uppdraget fullgörs.
Rätten omfattar kostnader för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av
handlingar och liknande.

Försäkringar
Vid fullgörande av uppdrag omfattas förtroendevald av följande försäkringar:
 Ansvarsförsäkring.
 Tjänstereseförsäkring.
 Arbetsskadeförsäkring.
 Grupplivförsäkring (gäller förtroendevald med årsarvode på 40 procent
eller mer av basarvodet).

Pension
Förtroendevald som ej omfattas av pensionsbestämmelserna PBF samt OPFKL och som har konstaterad pensionsförlust i den ordinarie anställningen på
grund av förtroendeuppdrag hos landstinget får ersättning för förlusten utbetald årligen.

Ledighet vid sjukdom
13 § För förtroendevald med basarvodesanknutet årsarvode som på grund av
sjukdom är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag gäller beräkningsgrunder och
förmåner som för anställda enligt allmänna bestämmelser (AB).
Under de 14 första dagarna vid sjukdom betalas ersättning motsvarande
sjuklön enligt lagen om sjuklön. Konstruktionen innebär att ersättning från
försäkringskassan inte ska begäras annat än från och med dag 15 i sjukperioden.

Rese- och traktamentsersättning
14 § Ersättning betalas enligt de regler som gäller för anställda i landstinget.
För årsarvoderade förtroendevalda som bor på ett avstånd om minst 10 mil
enkel väg från tjänstestället utbetalas reseersättning mellan bostaden och
tjänstestället för landstingsstyrelsens sammanträden och utbildningar och de
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gruppledaröverläggningar som landstinget kallar till, samt övernattning i de
fall uppdraget kräver detta. Ersättningen ska tas upp till beskattning av den
förtroendevalde och arbetsgivaravgifter ska betalas av landstinget.

Sammanträde med partigrupp
15 § Partierna disponerar följande totalantal sammanträdesdagar (antal deltagare gånger antal sammanträdesdagar) per mandatperiod:
Socialdemokraterna

1 620

Norrbottens Sjukvårdsparti

1 140

Vänsterpartiet

360

Moderata Samlingspartiet

360

Centerpartiet

240

Folkpartiet liberalerna

180

Miljöpartiet de gröna

180

Sverigedemokraterna

180

Partigruppssammanträden är i första hand avsedda för fullmäktiges ledamöter och ersättare, men förtroendevalda i andra politiska organ inom landstingets politiska organisation kan även delta.
Partigruppssammanträden kan hållas på valfri ort i länet. Ett sammanträde
per år kan dock förläggas utanför länet till valfri ort i norra sjukvårdsregionen.
Kostavdrag vid partigruppssammanträden

16 § Vid partigruppssammanträden i Landstingshuset bekostar ledamöter
och ersättare all förtäring.
Vid övriga partigruppssammanträden och när landstinget bekostar förtäring
(konferenspaket) förmånsbeskattas ledamöterna för förtäring vid endagsförrättning. Vid flerdagsförrättning med konferenspaket minskar traktamentsersättningen med 80 kr för resdag och 170 kronor för heldag.

Inkallande av ej tjänstgörande ersättare till
fullmäktiges sammanträden
17 § Ej tjänstgörande ersättare kallas in till fullmäktiges sammanträden. Antalet inkallade baseras på antalet fullmäktigemandat för respektive parti.
 En ersättare per fyra påbörjade fullmäktigemandat kallas till fullmäktiges
sammanträde.
 Samma ersättning som vid tjänstgöring ska utbetalas.
 Partierna ansvarar för fördelning av platserna.
 Ej tjänstgörande ersättare har inte yttranderätt.

Datorutrustning m m till förtroendevalda
Landstingsråd, oppositionsråd, ordförande i hälsoberedningen, sjukvårdsberedningen, demokratiberedningen, framtidsberedningen samt allmänna beredningen samt ordföranden bland revisorerna ska erbjudas dator, skrivare
och mobiltelefon enligt gällande landstingsstandard.
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Kostnaderna belastar respektive verksamhet. För oppositionsrådens del belastas landstingsstyrelsen med de fasta kostnaderna, medan de rörliga kostnaderna belastar deras omkostnadsram.
Landstingsstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, besluta att ytterligare
förtroendevalda ska omfattas av erbjudandet.

Avtackning av avgående fullmäktigeledamöter
Fullmäktigeledamot som lämnar sitt uppdrag under mandatperioden eller vid
mandatperiodens utgång avtackas vid efterföljande mandatperiods första
sammanträde.
Den som varit fullmäktigeledamot i fyra mandatperioder eller fler får en
minnesgåva i form av en guldklocka eller annat av motsvarande värde (3 000
kr exklusive moms). Övriga får en enklare gåva till ett värde av 500 kr exklusive moms.

Tillämpningsföreskrifter
18 § Landstingsstyrelsen svarar för tolkning och tillämpning av ersättningsreglerna.
Om särskilda skäl föreligger kan styrelsen besluta om ersättning som ligger
utanför reglerna, dock inte i fråga om pension eller avgångsersättning; sådana ärenden prövas av fullmäktige.
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