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§ 112 

Motion 32-2019 om att möjliggöra och 
underlätta det politiska arbetet med 
regional utveckling 
Dnr 3398-2019 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att: 

1. Anse att motionen är besvarad i den del som rör uppdelning av rådsar-

vode. 

2. Bifalla förslaget om utökad fast arvodering till ordförande i regionala 

utvecklingsnämnden samt uppdra åt regionstyrelsen att presentera för-

slag på av beslutet erforderliga ändringar i regler för arvode och ersätt-

ning till förtroendevalda. 

Reservation 

Glenn Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.  

Yttrande till beslutsförslaget 
Dagens arvodesregler tilldelar en viss procentuell andel av ett årsarvode till 

varje oppositionsparti representerat i regionfullmäktige. Det finns inget i 

regelverket som hindrar oppositionspartierna att fördela upp detta på två 

eller fler partiföreträdare. 

Uppdraget som ordförande i regionala utvecklingsnämnden kräver ett stort 

engagemang för och kunskap om Norrbottens kultur- och näringsliv. Resor 

såväl inom som utom länet är vanligt förekommande och uppdraget ställer i 

någon mån krav på närvaro i hela vårt vidsträckta län. Utifrån detta bedöms 

det att det fasta arvodet för uppdraget bör höjas. 

Sammanfattning 
Glenn Berggård (V) föreslår i en motion att det ska vara möjligt att dela upp 

rådsarvodena mellan flera partiföreträdare samt om utökat fast arvode till 

regionala utvecklingsnämndens ordförande. Möjligheten för partierna att 

dela upp oppositionsrådsarvode mellan flera partiföreträdare finns i de gäl-

lande reglerna för arvode och ersättningar till förtroendevalda.  

Enligt arvodesreglerna har ordförande i regionala utvecklingsnämnden rätt 

till sammanträdes-/förrättningsarvode när denne gör insatser för nämndens 

räkning. Region Norrbotten anser att en rörlig ersättning som utgår utifrån 

hur mycket tid som uppdraget kräver bidrar till en ändamålsenlig fördelning 

av arvodering efter arbetsinsats. 
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Ärendets behandling under sammanträdet  
Glenn Berggård (V) föreslår bifalla motionens första att-sats och att bifalla 

det liggande förslagets andra att-sats.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Glenn Berggårds förslag och 

finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget. 

Ärendet 
Glenn Berggård (V) föreslår i en motion två ändringar i regelverket för ar-

vode och ersättningar till förtroendevalda. För det första anser partiet att 

arvodena för oppositions- respektive regionråd ska gå att dela upp på flera 

partiföreträdare. Vidare anser partiet att arvoderingen av regionala utveckl-

ingsnämndens ordförande ska uppvärderas från dagens fasta arvode om 10 

procent av årsarvodet. 

Det gällande regelverket för arvodering och ersättningar till förtroendevalda 

medger i dagsläget en uppdelning av det oppositionsrådsarvode som tillde-

lats vartdera oppositionsparti i regionfullmäktige. Respektive oppositions-

parti har möjlighet att själva bestämma vem eller vilka som ska fullgöra 

rollen som oppositionsråd inom den tilldelade ramen.  

I samband med senaste revideringen av regler för arvode och ersättningar till 

förtroendevalda gjordes ställningstagandet att samma fasta arvodering skulle 

gälla för samtliga ordförandeposter i nämnder och beredningar under region-

fullmäktige, utan hänsyn till uppdragens olika omfattningar. Utöver detta 

fasta arvode finns det även en rörlig komponent i det så kallade sammanträ-

des- och förrättningsarvodet. Om uppdraget kräver ett omfattande engage-

mang kommer detta leda till att ordföranden blir ersatt ekonomiskt efter ar-

betsinsats. Även om det fasta arvodet är detsamma för ordförandena så med-

för det rörliga arvodet att den totala ersättningen bestäms utifrån den tid som 

uppdraget kräver. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Motion 32-2019 om att möjliggöra och underlätta det politiska arbetet med 

regional utveckling 

Protokollsutdrag skickas till: 

Glenn Berggård (V) 

 

  


