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§ 82

Regler för arvode och ersättningar till
förtroendevalda i Region Norrbotten
Dnr 428-2021

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att:
1. Godkänna föreslagna ändringar i Regler för arvode och ersättningar till
förtroendevalda i Region Norrbotten.
2. Ändringarna rörande utökad fast arvodering till ordförande i regionala
utvecklingsnämnden gäller retroaktivt från och med 1 januari 2021.

Yttrande till beslutsförslaget
Uppdraget som ordförande i regionala utvecklingsnämnden kräver såväl
stort engagemang som kunskap om kultur- och näringsliv i vårt vidsträckta
läns olika delar. Uppdraget ställer vidare stora krav på resor i tjänsten och en
hög grad av tillgänglighet. Ordförandeposten i regionala utvecklingsnämnden har visat sig ta mer tid i anspråk och kräva ett större ekonomiskt ansvar
än vad som förutsattes vid senaste revideringen av regelverket, det fasta
arvodet bör med anledning av detta höjas från dagens nivå.

Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade i oktober 2020 att bifalla ett motionsförslag
innebärande utökad fast arvodering för regionala utvecklingsnämndens ordförande.
Uppdraget som ordförande i regionala utvecklingsnämnden har visat ta mer
tid i anspråk än vad som bedömdes initialt. Vidare innebär uppdraget ett stort
ekonomiskt ansvar. Den fasta delen av arvoderingen bör därför höjas till 30
procent.
Beslut enligt detta förslag innebär också att en felaktighet som smugit sig in i
senaste revideringen av regelverket korrigeras. Felaktigheten innebar att
taket för arvode och ersättningar blev tolv gånger högre än avsett för de förtroendevalda som har lägre arvode än 100 procent av årsarvodet.

Ärendet
Glenn Berggård (V) föreslog i motion 32-2019 bland annat att den fasta
arvoderingen av regionala utvecklingsnämndens ordförande skulle utökas.
Detta väntas skapa bättre förutsättningar för ordförandens arbete med regionala utvecklingsfrågor.
Regionfullmäktige beslutade i slutet av oktober 2020 att bifalla motionen i
den delen som rör utökat arvode för regionala utvecklingsnämndens ordförande.
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Enligt nu gällande regelverk uppgår den fasta arvoderingen för samtliga
ordföranden i nämnder och beredningar till 10 % av årsarvodet. Beräknat på
2020 års lönenivå resulterar detta i ett fast arvode uppgående till 77 855 kr
per år. Till detta tillkommer en rörlig komponent i sammanträdes- och förrättningsarvodet som ordförande har rätt till vid aktivitet inom ramen för
uppdraget.
Ärendena som behandlas i regionala utvecklingsnämnden är av stor vikt för
länets utveckling och framtid. Uppdraget som ordförande i regionala utvecklingsnämnden är, liksom övriga ordförandeposter inom regionen, viktiga för verksamhetens bedrivande och länets fortsatta utveckling. Ordförandeposten i regionala utvecklingsnämnden har dock visat sig vara mer
tidskrävande och kräva ett större ekonomiskt ansvar än vad den initiala bedömningen visade. Med anledning av detta bör den fasta arvoderingen höjas
från dagens 10 procent av årsarvodet till 30 procent per år.
Vid senaste revisionen av regelverket som beslutades av regionfullmäktige
den 22 november 2018 skedde en oavsiktlig ändring i en inkomstbegränsande bestämmelse. Taket för arvodering av förtroendevald som har mindre
än 100 procent blev tolv gånger högre p.g.a. att ordet basarvode blev utbytt
mot årsarvode i 6 § i nuvarande regelverk. Ändringen utgör ett skrivfel, föregicks inte av diskussion och bör återställas i samband med att regelverket
nu går upp till beslut i regionfullmäktige. Denna korrigering påverkar endast
ett litet fåtal förtroendevalda.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Regler för arvode och ersättningar till förtroendevalda i Region Norrbotten
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Ekonomi- och planeringsdirektör
Ordföranden i Regionala utvecklingsnämnden
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