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Revidering av regler för arvode och 
ersättning till förtroendevalda i Region 
Norrbotten 
Dnr 1194-2021 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att fastställa revidering av regler 

för arvode och ersättning till förtroendevalda i Region Norrbotten. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Ordföranden i fullmäktiges beredningar kräver såväl stort engagemang som 

inhämtning av kunskap kring de uppdrag fullmäktige ger beredningarna och 

bör ha rätt till sammanträdesarvode för motsvarande dagar som gäller för 

beredningarnas vice ordföranden.  

Vidare bör begreppet ”basarvode” ersättas med ”årsarvode” i 6 § i regelver-

ket, för att bättre harmonisera med reglerna i kommunallagen. 

Sammanfattning 
Uppdraget som ordförande i fullmäktiges beredningar kräver engagemang 

och är tidskrävande. Det bedöms därför vara rimligt att ordföranden i bered-

ningarna ska ha möjlighet att få sammanträdesarvode för samma antal dagar 

per år som de vice ordförandena har.  

Vidare bör begreppet ”basarvode” i 6 § i regelverket ersättas med ”årsar-

vode” för att bättre harmonisera med reglerna i kommunallagen. 

Ärendet 
Regionfullmäktige beslutade 2021-04-14/15 § 27 att godkänna föreslagna 

ändringar i regler för arvode och ersättning till förtroendevalda i Region 

Norrbotten. Enligt nuvarande regler får ordföranden i regionfullmäktiges 

beredningar 10 procent av årsarvodet och vice ordföranden får 4 procent av 

årsarvodet. Vice ordföranden i fullmäktiges beredningar kan få sammanträ-

desarvode för högst 27 dagar per år för arbete/aktiviteter inom beredningar-

nas uppdrag. Det innebär att ordföranden i beredningarna behandlas som 

övriga ledamöter i beredningarna när det gäller rätt till sammanträdesarvode. 

Ledamöter i beredningarna kan få sammanträdesarvode för högst 17 dagar 

per år för arbete/aktiviteter inom ramen för beredningarnas uppdrag.  

Uppdraget som ordförande i fullmäktiges beredningar kräver engagemang 

och är tidskrävande. Det bedöms därför vara rimligt att ordföranden i bered-

ningarna ska ha möjlighet att få sammanträdesarvode för samma antal dagar 

per år som de vice ordförandena har.  

Vidare bör begreppet ”basarvode” i 6 § i regelverket ersättas med ”årsar-

vode” för att bättre harmonisera med reglerna i kommunallagen. Förtroende-
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valda som får årsarvode men som inte fullgör ett uppdrag på heltid eller be-

tydande del av heltid har rätt till sammanträdesarvode och ersättning för 

förlorad arbetsinkomst utöver årsarvodet.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Förslag till revidering av regler för arvode och ersättning till förtroendevalda 

i Region Norrbotten 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regiondirektör 

Divisionschef Regionstöd 

Stabschef 
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