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§ 230 

Regler för arvode och ersättning till 
förtroendevalda i Region Norrbotten 
Dnr 3593-2018 

Regionstyrelsens förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fastställa regler för arvode och 

ersättning till förtroendevalda. 

Sammanfattning 
Förslaget innefattar en del nyheter som sammantaget förväntas bidra till en 

effektivare administrering av arvoden och ersättningar till regionens förtro-

endevalda. Huvuddragen i förslaget går ut på att höja grundarvoderingen och 

samtidigt ta bort alternativt strama upp regelverket kring mindre kostnads-

poster som omfattas. 

Ärendet 
Inför varje ny mandatperiod revideras flertalet regelverk som styr Region 

Norrbottens organisation, däribland regler för arvode och ersättning till för-

troendevalda. Arbetet har inletts med en jämförelse med motsvarande regel-

verk hos övriga landsting och regioner i landet. Förslaget avser att förenkla 

administrationen av arvoden och ersättningar för att bättre ta tillvara på me-

del som avsatts för regionens politiska verksamhet. 

Nedan följer en översiktlig beskrivning av huvudpunkterna i förslaget till 

revidering av regler för arvode och ersättning till förtroendevalda i Region 

Norrbotten.  

Differentierat och ökat sammanträdesarvode 

Sammanträdesarvodet föreslås utgå som procentuell andel av årsarvodet 

samt även differentieras som helt- respektive halvt mötesarvode. Kopplingen 

till årsarvodet, som årligen räknas upp med den genomsnittliga löneökningen 

i regionen, gör att värdet på arvodet inte urholkas över tid. 

Föreslagen procentsats innebär en ökning av sammanträdesarvodet jämfört 

med idag. Denna ökning möjliggörs genom bl.a. indragen ersättning för in-

läsning, begränsning av arvodering för protokolljustering, antal arvoden som 

betalas ut per dag och milersättning för kortare resor, samt införandet av 

halvt mötesarvode för kortare sammanträden eller förrättningar. 

Vidare föreslås en smärre ökning av antalet arvoderade partigruppsdagar, 

beräkningarna av antalet dagar utgår enligt förslaget från 16 sammanträden 

per fullmäktigemandat och år, till skillnad från tidigare 15. 
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Justering av årsarvoden 

Även fasta arvodena bör baseras på procentuell andel av årsarvodet av 

samma anledning som nämnts ovan. De föreslagna nivåerna på fasta arvoden 

innebär en ökning av arvodet för fullmäktiges ordförande, som sett ur ett 

nationellt perspektiv har legat lågt. Vidare föreslås ett enhetligt arvode för 

övriga ordförandeposter samt ett annat för vice ordförande. 

Nya ersättningsformer 

Möjligheten för förtroendevalda som fullgör sitt uppdrag på heltid eller be-

tydande del av heltid att ta föräldraledigt från sitt uppdrag införs. Förslaget 

innehåller även en paragraf med kompletterande reglering till skatteverkets 

bestämmelser om särskild ersättning för dubbel bosättning. Denna regel 

syftar till att underlätta för mer omfattande engagemang även från de som är 

bosatta i regionens inland då skatteverkets regler är tidsbegränsade och end-

ast i undantagsfall skulle omfatta en hel mandatperiod. 

Vidare föreslås en möjlighet för förtroendevalda att få skälig ersättning för 

annan förmån som inte är särskilt reglerad och som den förtroendevalde 

förlorar till följd av att denne fullgör sitt politiska uppdrag åt Region Norr-

botten. 

Övriga justeringar 

Vissa ändringar har gjorts gällande regleringen av arvode vid partigrupps-

sammanträden. Partigruppssammanträde ska enligt det föreslagna regelver-

ket bestå av minst två personer, vara direkt hänförligt till det politiska upp-

draget åt Region Norrbotten samt vara godkänt av partiets gruppledare. 

Bestämmelser om inkallande av ej tjänstgörande ersättare föreslås istället 

regleras i regionfullmäktiges arbetsordning. Reglering av bisyssla för vissa 

förtroendevalda samt justerat regelverk för rådens omkostnadsram ingår 

också i förslaget. Ett tak för arvoden och ersättningar, uppgående till ett helt 

årsarvode, för alla förtroendevalda utom regionråd införs i regelverket. 

Bilagor: 

Regler för arvode och ersättning till förtroendevalda i Region Norrbotten 

 


