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Protokoll

Sammanträdesdatum
2014-03-07, 2014-03-18, 2014-03-25

Arvodeskommittén
Tid:
plats:

§§ 1-8

fredagen den 7 mars 2014 kl. 9.00-12, tisdagen den 18 mars 2014 kl. 16-17.30,
tisdagen den 25 mars kl. 12.40-13.00
Åbrinken, Falkenberg, Laxen Halmstad

Ledamöter
Gösta Bergenheim (M)
sammankallande
Ove Bengtsson (C)
Bengt Eliasson (FP)
Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S), ej den 25/3
Kjell-Arne Andersson (S)
Tjänstemän
Monika Landin
Staffan Johansson

administrativ assistent
sekreterare

§1
Justering
Beslut
Arvodeskommittén utser Bengt Eliasson att jämte ordföranden justera
protokollet.

§2
Ändring i Region Hallands arvodesreglemente för förtroendevalda
RS14

Beslut
Att föreslå fullmäktige anta arvodesreglemente med bilaga A enligt alternativ 1
samt;
anta bestämmelser om ekonomiska förmåner till heltidssysselsatt
förtroendevald.
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Ärendet
En politisk organisationskommitté har utarbetat ett förslag på ny politisk
organisation för Region Halland. Förslaget innebär att arvodeskommittén måste
utarbeta ett nytt förslag till arvodesreglemente för de förtroendevalda.
Arvodeskommitténs förslag till reglemente bygger på nuvarande reglemente vari
revideringar har gjorts. Förslaget till arvodesreglemente framgår av bilaga.
I korthet innebär de föreslagna förändringarna följande:
Basarvodet per den 1 januari 2014 uppgår till 767.000 kronor.
Reglerna för restidsersättning ändras så till vida att ordförande och vice
ordförande ersätts för faktisk restid. Anledning till detta är att nämnderna arbetar
regionövergripande vilket innebär sammanträden över hela regionen.
Arvodeskommittén har även omarbetat ”Bestämmelser om ekonomiska förmåner
till heltidssysselsatt förtroendevald. Till innehåll sker inga större förändringar
däremot har bestämmelserna givits en annan språkdräkt. Heltidssysselsatt
förtroendevald ges dessutom rätt till företagshälsovård.

§3
Ajournering av sammanträdet
Arvodeskommittén ajournerar mötet till den 18 mars.

§4
Återupptagande av sammanträdet
Arvodeskommittén återupptar mötet den 18 mars.

§5
Ändring i Region Hallands arvodesreglemente för förtroendevalda
Ärendet
Arvodeskommittén fortsätter diskussionen om arvoden och ersättningar för
förtroendevalda.

§6
Ajournering av sammanträdet
Arvodeskommittén ajournerar mötet till den 25 mars.
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§7
Återupptagande av sammanträdet
Arvodeskommittén återupptar mötet den 25 mars.

§8
Ändring i Region Hallands arvodesreglemente för förtroendevalda
Yrkanden
Gösta Bergenheim (M) yrkar med bifall av Kjell-Arne Andersson (S) att
arvodeskommittén föreslår att fullmäktige antar arvodesreglemente med
bilaga A enligt alternativ 1 samt bifall till bestämmelser om ekonomiska
förmåner till heltidssysselsatt förtroendevald.
Ove Bengtsson (C) yrkar att arvodeskommittén föreslår fullmäktige besluta att
basarvodet sätts till 698 tkr. och att samtliga arvoden beräknas på 100% av
basarvodesnivån, att i övrigt anta arvodesreglemente med bilaga A enligt
alternativ 2 samt bifall till bestämmelser om ekonomiska förmåner till
heltidssysselsatt förtroendevald
Proposition
Sammankallande ställer proposition på förslagen och finner att
arvodeskommittén beslutat föreslå fullmäktige besluta enligt Gösta
Bergenheim mfl. yrkande.
Vid protokollet

Staffan Johansson
Justerat

Gösta Bergenheim

Bengt Eliasson
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Förslag till:
Arvodesreglemente för förtroendevalda
Nuvarande formulering

Ny formulering
(ändringar från nuvarande reglemente i
rödmarkerad kursiv stil)

Beslutat av landstingsfullmäktige 29 mars Beslutat av regionfullmäktige den 16 april
2010, § 27. Ändring vid regionfullmäktige 2014, § xx.
20 juni 2011, § 67, 26 september 2011, §
87 och 7 november 2012, § 131.

Tillämpningsområde

Tillämpningsområde

§1

§1

Detta reglemente gäller för

Detta reglemente gäller för

- ledamöter och ersättare i
regionfullmäktige,

- ledamöter och ersättare i
regionfullmäktige,

- ledamöter och ersättare i styrelser och
nämnder,

- ledamöter och ersättare i styrelser och
nämnder,

- ledamöter och ersättare i utskott,
beredningar, kommittéer, råd, projektoch arbetsgrupper och liknande, samt

- ledamöter och ersättare i utskott,
beredningar, kommittéer, råd, projektoch arbetsgrupper och liknande, samt

- revisorer utsedda för granskning av
Region Hallands förvaltning.

- revisorer utsedda för granskning av
Region Hallands förvaltning.

Regionstyrelsen kan besluta att
Regionstyrelsen kan besluta att
bestämmelserna kan gälla även för andra bestämmelserna kan gälla även för andra
personer.
personer.
I de fall då ledamot eller ersättare i
styrelse/nämnd av eget intresse deltar i
kurs, konferens eller liknande utan att
vara utsedd att delta gäller arvodesreglementet endast om deltagandet
godkänts av styrelsen/nämnden eller - i
förekommande fall efter delegation - av
dess arbetsutskott eller ordförande.

I de fall då ledamot eller ersättare i
styrelse/nämnd av eget intresse deltar i
kurs, konferens eller liknande utan att vara
utsedd att delta gäller arvodesreglementet
endast om deltagandet godkänts av
styrelsen/nämnden eller - i förekommande
fall efter delegation - av dess arbetsutskott
eller ordförande.

Ersättningsformer

Ersättningsformer

§2

§2

Följande ersättningsformer kan erhållas:

Följande ersättningsformer kan erhållas:
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A

Arvode i form av årsarvode,
sammanträdesarvode samt
läsdagsarvode.

A

B

Kostnadsersättning i form av förlorad B
arbetsförtjänst, reskostnadsersättning,
traktamente, restidsersättning,
ersättning för barntillsynskostnader,
ersättning för vård av person med
funktionsnedsättning, ersättning till
förtroendevald med
funktionsnedsättning.

Arvode i form av årsarvode,
sammanträdesarvode samt
läsdagsarvode.
Kostnadsersättning i form av förlorad
arbetsförtjänst, reskostnadsersättning,
traktamente, restidsersättning,
ersättning för barntillsynskostnader,
ersättning för vård av person med
funktionsnedsättning, ersättning till
förtroendevald med
funktionsnedsättning.

Årsarvode

Årsarvode

§3

§3

Årsarvode utgår enligt bilaga A.

Årsarvode utgår enligt bilaga A.

Årsarvodets storlek baseras på ett
basarvode. Basarvodet per den 1 april
2011 uppgår till 724 862 kronor.

Årsarvodets storlek baseras på ett
basarvode. Basarvodet per den 1 januari
2014 uppgår till 767.000 kronor.

Basarvodet uppräknas med den vid
revisionsförhandlingar genomsnittliga procentuella löneökningen för regionens
samtliga anställda att gälla från samma
tidpunkt som för majoriteten av regionens
anställda.

Basarvodet uppräknas med den vid
revisionsförhandlingar genomsnittliga procentuella löneökningen för regionens
samtliga anställda att gälla från samma
tidpunkt som för majoriteten av regionens
anställda.
Basarvodet avrundas uppåt till närmsta
100-tal kronor.

A

Årsarvodet för regionstyrelsens och
hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande uppgår till 100 % av
basarvodet. Även fast
restidsersättning beräknas efter 100
% av basarvodet för regionstyrelsens
och hälso- och sjukvårdsstyrelsens
ordförande.

A

Årsarvodet för regionstyrelsens ordförande och ordförande i
regionstyrelsens utskott uppgår till 100
% av basarvodet. Även fast
restidsersättning beräknas efter 100 %
av basarvodet för regionstyrelsens
ordförande.

B

Årsarvodet för övriga förtroendevalda
som har rätt till årsarvode ska beräknas efter 91 % av basarvodet. Även
fast restidsersättning för övriga
förtroendevalda beräknas efter 91 %
av basarvodet.

B

Årsarvodet för övriga förtroendevalda
som har rätt till årsarvode ska beräknas efter 91 % av basarvodet. Även
fast restidsersättning/restidsersättning
för övriga förtroendevalda beräknas
efter 91 % av basarvodet.
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Heltidsengagerad förtroendevald äger inte
rätt att utöver sitt ordinarie årsarvode uppbära annat arvode från Region Halland
eller dess helägda bolag.

Heltidsengagerad förtroendevald äger inte
rätt att utöver sitt ordinarie årsarvode uppbära annat arvode från Region Halland
eller bolag som är helägt eller ägs till över
50 % av Region Halland och ingår i
regionkoncernen.

Övriga förtroendevalda (ej
heltidsengagerade) kan maximalt uppbära
arvode sammanlagt för olika uppdrag från
Region Halland som motsvarar en heltidsarvodering.

Övriga förtroendevalda (ej
heltidsengagerade) kan maximalt uppbära
arvode sammanlagt för olika uppdrag från
Region Halland som motsvarar en heltidsarvodering.

Ordförande, vice ordförande i styrelser
och nämnder samt arbetsutskottsledamot
i hälso- och sjukvårdsstyrelsen har ej rätt
att - utöver sammanträde med regionfullmäktige - erhålla annat arvode från
Region Halland än vad som finns
förtecknat enligt bilaga A.
Regionfullmäktige eller regionstyrelsen
kan i varje särskilt fall besluta annat.

Ordförande, vice ordförande i styrelser och
nämnder samt utskottsledamot i
regionstyrelsen har ej rätt att - utöver
sammanträde med regionfullmäktige erhålla annat arvode från Region Halland
än vad som finns förtecknat enligt bilaga
A. Regionfullmäktige eller regionstyrelsen
kan i varje särskilt fall besluta annat.

Ersättning till partigrupp
representerat i regionfullmäktige

Ersättning till partigrupp
representerat i regionfullmäktige

§ 3.1

§ 3.1

Varje partigrupp som är representerat i
regionfullmäktige har rätt till en ersättning
motsvarande 20 % av beloppet enligt
§ 3 B i arvodesreglementet.

Varje partigrupp som är representerat i
regionfullmäktige har rätt till en ersättning
motsvarande 20 % av beloppet enligt
§ 3 B i arvodesreglementet.

Denna ersättning ska användas till
gruppledaren eller till annan ledamot i
fullmäktige som gruppledaren utser att
företräda partigruppen.

Denna ersättning ska användas till
gruppledaren eller till andra ledamöter i
fullmäktige som gruppledaren utser att
företräda partigruppen.

Gruppledare eller annan ledamot som
representerar partigruppen enligt ovan har
rätt till reseersättning och traktamente
enligt arvodesreglementets regler endast i
de fall denne kallas till en förrättning.

Gruppledare eller annan ledamot som
representerar partigruppen enligt ovan har
rätt till reseersättning och traktamente
enligt arvodesreglementets regler endast i
de fall denne kallas till en förrättning.

Sammanträdesarvode

Förrättnings- och
sammanträdesarvoden

§4

§4

Rätt till sammanträdesarvode för
sammanträden och förrättningar har för-

Rätt till sammanträdesarvode för
sammanträden och förrättningar har för-
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troendevalda enligt § 1.

troendevalda enligt § 1.

Sammanträdesarvodet uppgår till 0,3
promille av årsarvodet beräknat efter § 3
B.

Sammanträdesarvodet uppgår till 0,3
promille av basarvodet beräknat efter § 3
B.
Beloppet avrundas till närmaste högre
krontal.

Ordförande och vice ordförande i
styrelse/nämnd med årsarvode under 40
procent, enligt bil A, ska per år erhålla
sammanträdesarvode för 40
sammanträden/ förrättningar för
ordförande och 20 för vice ordförande.
Därutöver har sådan ordförande, vice
ordförande ej rätt till
sammanträdesarvode för uppdrag/förrättningar som följer av uppdraget i den egna
styrelsen/nämnden.

Ordförande och vice ordförande i
styrelse/nämnd med årsarvode under 40
procent, enligt bil A, ska per år erhålla
sammanträdesarvode för 40
sammanträden/ förrättningar för
ordförande och 20 för vice ordförande.
Därutöver har sådan ordförande, vice
ordförande ej rätt till sammanträdesarvode
för uppdrag/förrättningar som följer av uppdraget i den egna styrelsen/nämnden.

Förtroendevalda med årsarvode på 40
procent eller därutöver, enligt bil A, äger
inte rätt till sammanträdesarvode för
uppdrag/förrättningar som följer av
uppdraget i den egna styrelsen/nämnden.

Förtroendevalda med årsarvode på 40
procent eller därutöver, enligt bil A, äger
inte rätt till sammanträdesarvode för
uppdrag/förrättningar som följer av
uppdraget i den egna styrelsen/nämnden.

Förlorad arbetsförtjänst

Förlorad arbetsförtjänst

§5

§5

Förlorad arbetsförtjänst beräknas
schablonmässigt efter
sammanträdes/förrättningstiden med ett
grundbelopp om 0,6 promille för den
första timmen och med 0,15 promille av
beloppet enligt § 3 B för varje påbörjad
halvtimme därefter. Högsta schablonersättningsbelopp per dag ska grundas på
2,73 promille av beloppet enligt § 3 B.

Förlorad arbetsförtjänst beräknas
schablonmässigt efter
sammanträdes/förrättningstiden med ett
grundbelopp om 0,6 promille för den första
timmen och med 0,15 promille av beloppet
enligt § 3 B för varje påbörjad halvtimme
därefter.

Årsarvode för ordförande och vice
ordförande med arvode under 40 procent
enligt bil A, samt fast restidsersättning
enligt § 8 betraktas schablonmässigt som
förlorad arbetsförtjänst.

Årsarvode för ordförande och vice
ordförande med arvode under 40 procent
enligt bil A, samt restidsersättning enligt §
8 betraktas schablonmässigt som förlorad
arbetsförtjänst. För dessa kan någon
ytterligare kompensation för förlorad
arbetsförtjänst ej erhållas.
Förlorad arbetsförtjänst kan maximalt
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begäras för 8 timmar/sammanträdesdag.
Undantag kan beviljas enligt nedan.
Om förlorad arbetsförtjänst överstiger
schablonberäkningen utgår ersättning
med faktisk förlorad arbetsförtjänst, vilket
ska intygas på särskild blankett av den
förtroendevalde. Beräkningsgrunderna för
faktisk förlorad arbetsförtjänst är någon av
följande: sjukpenninggrundande inkomst,
taxerad inkomst, genomsnittet av de tre
senaste årens taxerade inkomst, (tim) lön
enligt avtal samt kostnad för anlitande av
vikarie.

Om förlorad arbetsförtjänst överstiger
schablonberäkningen utgår ersättning med
faktisk förlorad arbetsförtjänst, vilket ska
verifieras med styrkta underlag.
Beräkningsgrunderna för faktisk förlorad
arbetsförtjänst är någon av följande:
sjukpenninggrundande inkomst, taxerad
inkomst, genomsnittet av de tre senaste
årens taxerade inkomst, (tim) lön enligt
avtal samt kostnad för anlitande av vikarie.

Förtroendevald som inte haft möjlighet att
utföra sitt ordinarie arbete under en sammanträdesdag och får ett större
löneavdrag än vad som ersätts via
sammanträdes-, förrättnings- och faktisk
restid ska kompenseras för detta.
Kompensationen utgår med samma
timbelopp som framgår av första stycket.
Följande exempel illustrerar tillämpningen.

Förtroendevald som inte haft möjlighet att
utföra sitt ordinarie arbete under en sammanträdesdag och får ett större
löneavdrag än vad som ersätts via
sammanträdes-, förrättnings- och faktisk
restid ska kompenseras för detta.
Kompensationen utgår med samma
timbelopp som framgår av första stycket.

Någon ytterligare restidsersättning utöver
detta utgår ej.

Någon ytterligare restidsersättning utöver
detta utgår ej.

NN har arbetstid 08:00-17:00. Han har en (exempel läggs i bilaga)
timmes restid till och från sammanträdesorten. Sammanträdet varar mellan kl
10:00 - 14:00.
Kl 07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ord
ressammanträdestid
resord
arb tid tid
tid
arb tid

faktisk restid

faktisk restid

Om NN på grund av t ex arbetsplatsens
belägenhet, arbetets art, insatt vikarie
eller dylikt ej kan utföra sitt arbete ska han
ha möjlighet att begära ersättning också
för tid mellan kl 08:00-09:00 och 15:0017:00, d v s för hela perioden 08:005 (21)
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17:00.
Om ledamot förväntas delta i aktivitet över
lunch räknas lunchtid som
sammanträdestid. Avdrag ska göras på
ersättningsräkningen om lunchen betalas
av annan än ledamoten.

Om ledamot förväntas delta i aktivitet över
lunch räknas lunchtid som sammanträdestid. Avdrag ska göras på
ersättningsräkningen om lunchen betalas
av annan än ledamoten.

Läsdagsarvode

Läsdagsarvode

§6

§6

Läsdagsarvode utgår till
regionfullmäktiges ledamöter.
Tjänstgörande ersättare räknas som
ledamot. Ett läsdagsarvode utgår för varje
fullmäktigemöte. Beloppet utgör 2 promille
av beloppet enligt § 3 B.

Läsdagsarvode utgår till regionfullmäktiges
ledamöter. Tjänstgörande ersättare räknas
som ledamot. Ett läsdagsarvode utgår för
varje fullmäktigemöte. Beloppet utgör 2
promille av beloppet enligt § 3 B.

Reskostnadsersättning

Reskostnadsersättning

§7

§7

Generellt gäller för förtroendevalda att
ersättning utgår enligt kollektivavtal (BIA).
Möjligheterna till samåkning ska alltid
iakttas.

Generellt gäller för förtroendevalda att
ersättning utgår enligt kollektivavtal (BIA).
Möjligheterna till samåkning ska alltid
iakttas.

För heltidsengagerade förtroendevalda
utgår ersättning för bil eller kollektiva färdmedel mellan bostaden och tjänstestället
(Regionkontoret, Halmstad).

För heltidsengagerade förtroendevalda
utgår ersättning för bil eller kollektiva färdmedel mellan bostaden och tjänstestället
(Regionkontoret, Halmstad).
Resor från bostadsorten till
tjänstgöringsorten ska anses utgöra resor
till och från arbetsplatsen. Den
resekostnadsersättning som Region
Halland utbetalar till heltidsengagerad
förtroendevald (regionråd) för resor mellan
bostadsorten och Halmstad ska i enlighet
med bestämmelserna i 2 kap. 3 § Lagen
om socialavgifter (1981:691) likställas med
lön och ingå i underlaget för Region
Hallands arbetsgivaravgifter.1

1

Denna del av paragrafen tolkades av arvodeskommittén 2005-05-03 men har inte kommit att läggas in

i arvodsreglementet. Texten är däremot ett förtydligande av den praxis som gäller för
resekostnadsersättningen för heltidsengagerad.
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Fast restidsersättning

Restidsersättning

§8

§8

För heltidsengagerade förtroendevalda
(regionråd) beräknas den fasta
restidsersättningen efter 80 resor/år. För
1:e vice ordförande och 2:e vice
ordförande i regionstyrelsen och 1:e vice
ordförande samt ledamöterna i hälso- och
sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott
beräknas den fasta restidsersättningen
efter 60 resor/år.

För heltidsengagerade förtroendevalda
(regionråd) beräknas den fasta
restidsersättningen efter 80 resor/år. För
1:e vice ordförande i regionstyrelsen och
övriga ledamöter i regionstyrelsens utskott
beräknas den fasta restidsersättningen
efter 60 resor/år.
Den fasta restidsersättningen beräknas
från hemortskommunen till Halmstad.

För ordförande i samtliga styrelser och
nämnder beräknas den fasta restidsersättningen efter 40 resor/år.
För vice ordförande i samtliga styrelser
och nämnder beräknas den fasta restidsersättningen efter 20 resor/år.
Resorna beräknas från
hemortskommunen till den kommun där
styrelsen/nämnden ”har sitt säte” enligt
bilaga A § 8.
Följande restider avser tur och retur
mellan olika kommuner, för de som kan
erhålla fast restidsersättning.
(tabell)
För ordförande och vice ordförande i
driftnämnd, lokal nämnd eller gemensam
nämnd utgår restidsersättning enligt faktisk
restid vid sammanträde med nämnden
eller utskottet samt vid
planeringsberedning/dialogmöte eller
annat möte nämnden har med styrelsen.
Restidsersättningen beräknas från
hemortskommunen till förrättningsorten.
Ersättningen utgör 0,15 promille per
halvtimme av beloppet enligt § 3 B.

Ersättningen utgör 0,15 promille per
halvtimme av beloppet enligt § 3 B.
Restidsersättning utgår utöver ersättning
för förlorad arbetsförtjänst och
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begränsningar enligt § 5
Någon ytterligare restidsersättning utöver
detta utgår ej.
Ersättning för barntillsyn

Ersättning för barntillsyn

§9

§9

Ersättning utgår för skäliga kostnader som
föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn
av barn, som vårdas i den
förtroendevaldes familj till dess barnet
fyller 12 år.

Ersättning utgår för skäliga kostnader som
föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn
av barn, som vårdas i den
förtroendevaldes familj till dess barnet
fyller 12 år.

Om särskilda skäl föreligger, kan
ersättning utgå även för äldre barn.

Om särskilda skäl föreligger, kan
ersättning utgå även för äldre barn.

Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs
av egen familjemedlem eller av sammanboende och ej heller för tid då barnet
vistas i den kommunala barnomsorgen.

Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs
av egen familjemedlem eller av sammanboende och ej heller för tid då barnet
vistas i den kommunala barnomsorgen.

Ersättning för vård av person
med funktionsnedsättning

Ersättning för vård av person med
funktionsnedsättning

§ 10

§ 10

Ersättning utgår för skäliga kostnader som
föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn
av person med funktionsnedsättning, som
vistas i den förtroendevaldes bostad.
Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs
av egen familjemedlem eller av sammanboende.

Ersättning utgår för skäliga kostnader som
föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn
av person med funktionsnedsättning, som
vistas i den förtroendevaldes bostad.
Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs
av egen familjemedlem eller av sammanboende.

Ersättning till förtroendevald med Ersättning till förtroendevald med
funktionsnedsättning
funktionsnedsättning
§ 11

§ 11

Ersättning utgår till förtroendevald med
funktionsnedsättning för de särskilda
kostnader som föranletts av uppdraget.
Häri ingår utgifter för resor, ledsagare,
tolk, hjälp med inläsning av handlingar
och liknande. Ersättning ska för att utgå
anses skälig med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

Ersättning utgår till förtroendevald med
funktionsnedsättning för de särskilda
kostnader som föranletts av uppdraget.
Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk,
hjälp med inläsning av handlingar och
liknande. Ersättning ska för att utgå anses
skälig med hänsyn till omständigheterna i
det enskilda fallet.
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Ersättningsräkning för
förtroendevalda

Ersättningsräkning för
förtroendevalda

§ 12

§ 12

Ersättningsräkningen ska vara respektive
styrelse-/nämndsekreterare tillhanda inom
sex månader från aktuellt
sammanträde/förrättning. Efter sex
månader räknat från sammanträdet/förrättningen utbetalas
ersättning ej. För ersättning krävs
relevanta underlag.

Ersättningsräkningen ska vara respektive
styrelse-/nämndsekreterare tillhanda inom
sex månader från aktuellt
sammanträde/förrättning. Efter sex
månader räknat från sammanträdet/förrättningen utbetalas
ersättning ej. För ersättning krävs styrkta
underlag. Intyg kan krävas vid behov.

Tolkning

Tolkning

§ 13

§ 13

Regionstyrelsen beslutar efter hörande av
arvodeskommittén om tolkningen och tillämpningen av dessa bestämmelser samt
utfärdar i förekommande fall på samma
sätt tillämpningsanvisningar.

Regionstyrelsen beslutar efter hörande av
arvodeskommittén om tolkningen och tillämpningen av dessa bestämmelser samt
utfärdar i förekommande fall på samma
sätt tillämpningsanvisningar

__________

__________

Detta reglemente gäller från och med
2011-01-01.

Detta reglemente gäller från och med
2015-01-01
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Bilaga A
Alternativ 1
Rätt till ersättningar enligt nedanstående paragrafer,.
§3
§4
§5
§6
Årsarvode Samman- Förlorad arb Läsdagsträde
förtjänst
arvode

§8
Restidsers

Regionfullmäktige
70+90
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter

7
3
3
-

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

-

Partigruppledararvode

20

-

-

-

-

Revisorer
5
Ordförande
Vice ordförande
Övriga revisorer

11
9
8

X
X
X

X
X
X

-

-

Regionstyrelsen
15+9
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter
Ersättare
Ledamöter i au
Ledamot i TU
Ledamot i HSU

Säte
Halmstad

Halmstad
100
40
100
5
2
100
60
60

X
X
-

X
X
-

-

X
X
X
X
X
X

Lokala nämnder
Laholmsnämnden
7
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Halmstadsnämnden
7
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot

Laholm
20
17
1

X
X
X

X

-

X
X
Halmstad

24
21
1

X
X
X

X
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Hyltenämnden
7
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Falkenbergsnämnden
7
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Varbergsnämnden
7
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Kungsbackanämnden
7
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot

§3
§4
§5
§6
Årsarvode Samman- Förlorad arb Läsdagsträde
förtjänst
arvode

§8
Restidsers

20
17
1

X
X
-

X
X
X

X

-

Säte
Hylte

Falkenberg
22
19
1

X
X
X

X

-

X
X
Varberg

24
21
1

X
X
X

X

-

X
X
Kungsbacka

24
21
1

X
X
X

X

-

X
X
-

Driftnämnder
DN Regionservice
9+3
Ordförande
Vice ordförande
Au-ledamot
Ledamöter
Ersättare
”DN Hälsa och
funktionsstöd”2
9+5
Ordförande
Vice ordförande
Au-ledamot
Ledamöter
Ersättare

2

Halmstad
30
18
5
2
2

X
X
X
X
X

X
X
X

-

X
X
Kungsbacka

30
18
5
2
2

X
X
X
X
X

X
X
X

Driftsnämndens namn är inte slutligt fastställt
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DN Närsjukvård
9+5
Ordförande
Vice ordförande
Au-ledamot
Ledamöter
Ersättare
DN Psykiatri
9+5
Ordförande
Vice ordförande
Au-ledamot
Ledamöter
Ersättare
DN Hallands sjukhus
11+5
Ordförande
Vice ordförande
Au-ledamot
Ledamöter
Ersättare
DN Kultur och skola
7+3
Ordförande
Vice ordförande
Au-ledamot
Ledamöter
Ersättare

§3
§4
§5
§6
Årsarvode Samman- Förlorad arb Läsdagsträde
förtjänst
arvode

§8
Restidsers

30
18
5
2
2

X
X
-

X
X
X
X
X

X
X
X

-

Säte
Falkenberg

Varberg
30
18
5
2
2

X
X
X
X
X

X
X
X

-

X
X
Halmstad

70
40
10
2
2

X
X
X

X
X
X

-

X
X
Halmstad

30
18
5
2
2

X
X
X
X
X

X
X
X

-

X
X
-

Gemensamma nämnder
Hjälpmedelsnämnden
5+53
Ordförande
Ledamöter
Ersättare
Patientnämnden
5+5
Ordförande
Ledamöter
Ersättare

3

Halmstad
16
2
1

x
x
x

x
x

-

X
Halmstad

16
2
1

X
X
X

X
X

-

X
-

Arvodet är beräknat på nuvarande uppdrag för nämnden. Kan komma att revideras om uppdraget

utökas.
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§3
§4
§5
Årsarvode samman- förlorad arb.
träde
förtj.

§6
läsdagsarvode

§8
Restidsers.

Säte

Bolag
Hallandstrafiken AB
9
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter
Lekmannarevisorer
Hallands kulturhistoriska
museum AB
3
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter
Lekmannarevisorer
Hallands konstmuseum AB
3
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter
Lekmannarevisorer
Teater Halland AB
3
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter
Lekmannarevisorer

Falkenberg
20
12
-

X
X

X
X

-

Varberg

10
6
-

X
X

X
X

-

Halmstad

10
6
-

X
X

X
X

-

Varberg

10
6
-

X
X

X
X
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Bilaga A
Alternativ 2.
Rätt till ersättningar enligt nedanstående paragrafer,
§3
§4
§5
§6
Årsarvode Samman- Förlorad arb. Läsdagsträde
förtjänst
arvode

§8
Restidsers.

Regionfullmäktige
70+90
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter

7
3
3
-

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

-

Partigruppledararvode

20

-

-

-

-

Revisorer
5
Ordförande
Vice ordförande
Övriga revisorer

11
9
8

X
X
X

X
X
X

-

-

Regionstyrelsen
15+9
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter
Ersättare
Ledamot i TU
Ledamot i HSU

Säte
Halmstad

Halmstad
100
70
70
5
2
60
60

X
X
-

X
X
-

-

X
X
X
X
X

Lokala nämnder
Laholmsnämnden
7
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Halmstadsnämnden
7
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Hyltenämnden
7
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot

Laholm
18
15
1

X
X
X

X

-

X
X
Halmstad

22
19
1

X
X
X

X

-

X
X
Hylte

18
15
1

X
X
X

X
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Falkenbergsnämnden
7
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Varbergsnämnden
7
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Kungsbackanämnden
7
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot

§3
§4
§5
§6
Årsarvode Samman- Förlorad
Läsdagsträde
arb. förtjänst arvode

§8
Restidsers.

20
17
1

X
X
-

X
X
X

X

-

Säte
Falkenberg

Varberg
22
19
1

X
X
X

X

-

X
X
Kungsbacka

22
19
1

X
X
X

X

-

X
X
-

Driftnämnder
DN Regionservice
9+3
Ordförande
Vice ordförande
Au-ledamot
Ledamöter
Ersättare
DN Hälsa och
funktionsstöd
9+5
Ordförande
Vice ordförande
Au-ledamot
Ledamöter
Ersättare
DN Närsjukvård
9+5
Ordförande
Vice ordförande
Au-ledamot
Ledamöter
Ersättare
DN Psykiatri
9+5
Ordförande
Vice ordförande
Au-ledamot
Ledamöter
Ersättare

Halmstad
30
18
5
2
2

X
X
X
X
X

X
X
X

-

X
X
Kungsbacka

30
18
5
2
2

X
X
X
X
X

X
X
X

-

X
X
Falkenberg

30
18
5
2
2

X
X
X
X
X

X
X
X

-

X
X
Varberg

30
18
5
2
2

X
X
X
X
X

X
X
X
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DN Hallands sjukhus
11+5
Ordförande
Vice ordförande
Au-ledamot
Ledamöter
Ersättare
DN Kultur och skola
7+3
Ordförande
Vice ordförande
Au-ledamot
Ledamöter
Ersättare

§3
§4
§5
§6
Årsarvode Samman- Förlorad
Läsdagsträde
arb. förtjänst arvode

§8
Restidsers.

70
40
10
2
2

X
X
-

X
X
X

X
X
X

-

Säte
Halmstad

Halmstad
30
18
5
2
2

X
X
X
X
X

X
X
X

-

X
X
-

Gemensamma nämnder
Hjälpmedelsnämnden
5+54
Ordförande
Ledamöter
Ersättare
Patientnämnden
5+5
Ordförande
Ledamöter
ersättare

Halmstad
16
2
1

x
x
x

x
x

-

X
Halmstad

16
2
1

X
X
X

X
X

-

X
-

Bolag
Hallandstrafiken AB
9
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter
Lekmannarevisorer
Hallands kulturhistoriska
museum AB
3
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter
Lekmannarevisorer

4

Falkenberg
20
12
-

X
X

X
X

-

Varberg

10
6
-

X
X

X
X

-

-

Arvodet är beräknat på nuvarande uppdrag för nämnden. Kan komma att revideras om uppdraget

utökas.
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Hallands konstmuseum
AB
3
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter
Lekmannarevisorer
Teater Halland AB
3
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter
Lekmannarevisorer

§3
§4
§5
§6
Årsarvode Samman- Förlorad arb. Läsdagsträde
förtj.
arvode

§8
Restidsers.

10
6
-

-

X
X

X
X

-

Säte
Halmstad

Varberg
10
6
-

X
X

X
X
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Bilaga B
Kompensationen utgår med samma timbelopp som framgår av första stycket i
arvodesreglementet. Följande exempel illustrerar tillämpningen.
Någon ytterligare restidsersättning utöver detta utgår ej.
NN har arbetstid 08:00-17:00. Han har en timmes restid till och från sammanträdesorten. Sammanträdet varar mellan kl 10:00 - 14:00.
Kl 07

08
09
10
ord
resarb tid tid

11
12
13
sammanträdestid

faktisk restid

14

15

16
restid

17
18
ord
arb tid

faktisk restid

Om NN på grund av t ex arbetsplatsens belägenhet, arbetets art, insatt vikarie eller
dylikt ej kan utföra sitt arbete ska han ha möjlighet att begära ersättning också för tid
mellan kl 08:00-09:00 och 15:00-17:00, d v s för hela perioden 08:00-17:00.
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Bestämmelser om ekonomiska förmåner till heltidssysselsatt förtroendevald
Nuvarande formulering

Ny formulering
(ändringar från nuvarande bestämmelser i
rödmarkerad kursiv stil)
Beslutat av regionfullmäktige den 16 april
2014, § xx.

Tillämpningsområde

Tillämpningsområde
§1
Heltidsarvoderad förtroendevald enligt § 3
i arvodesreglementet benämns regionråd.

§1

§2

För heltidssysselsatt förtroendevald hos
Region Halland, i det följande benämnd
regionråd, ska i stället för tidigare
gällande ersättningsbestämmelser m m
för förtroendevald gälla följande
bestämmelser.

För heltidsengagerad förtroendevald hos
Region Halland, nedan kallad regionråd
ska följande bestämmelser gälla.
§3
Arvodet beräknas i enlighet med
arvodesreglementet.

§2

§4

Arvodet höjs numera i samband med de
anställdas revisionsförhandlingar. Ett
genomsnitt för anställda i hela Region
Halland räknas fram.

Årlig revidering sker med den vid
revisionsförhandlingar genomsnittliga procentuella löneökningen för regionens
samtliga anställda att gälla från samma
tidpunkt som för majoriteten av regionens
anställda.

Viss ledighet

Viss ledighet

§3

§5

Regionråd ska med bibehållet arvode
beredas en mot semester svarande
ledighet som till längden svarar mot vad
såsom semester tillkommer tjänsteman
med motsvarande lön och ålder.

Regionråd ska med bibehållet arvode
beredas en mot semester svarande
ledighet som till längden svarar mot vad
semester som tillkommer regionanställda
chefstjänstemän.
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Förmåner vid vissa särskilda
former av ledighet

Förmåner vid vissa särskilda
former av ledighet

§4

§6

Regionråd äger uppbära arvode enligt
samma grunder som lön utgår till regionanställda chefstjänstemän vid ledighet på
grund av sjukdom, havandeskap, föräldraledighet, civil- och försvarstjänstgöring
eller annan kollektivavtalsreglerad
ledighet.

Regionråd äger uppbära arvode enligt
samma grunder som lön utgår till regionanställda chefstjänstemän vid ledighet på
grund av sjukdom, havandeskap, föräldraledighet samt civil- och
försvarstjänstgöring.

Samordning med förmåner från
den allmänna försäkringen

Samordning med förmåner från
den allmänna försäkringen

§5

§7

Vid ledighet som avses i § 4 samt i övrigt
ska arvode och andra ersättningar (sjukpenning, pension m m) samordnas enligt
de grunder som gäller för regionanställda
enligt kollektivavtal.

Vid ledighet som avses i § 6 samt i övrigt
ska arvode och andra ersättningar (sjukpenning, pension m m) samordnas enligt
de grunder som gäller för regionanställda
enligt kollektivavtal.

Grupplivförsäkring

Grupplivförsäkring

§6

§8

Regionråd ska under mandatperioden
vara grupplivförsäkrad enligt KFA:s
försäkringsbestämmelser.

Regionråd ska under den tid uppdraget
omfattar vara grupplivförsäkrad enligt
KFA:s försäkringsbestämmelser.

Resor och traktamenten

Resor och traktamenten vid
tjänsteförrättningar

§7

§9

Följer idag de anställdas avtal för resor
och traktamenten.

Ersättning för resor och traktamenten ska
följa avtal som gäller för anställda inom
Region Halland.

Pension

Pension

§8

§ 10

För regionråd ska gälla
Normalpensionsreglemente för
heltidssysselsatta förtroendemän hos

Beroende på första tillträde som
förtroendevald ska regionråd efter
avslutad tjänstgöring erhålla
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Region Halland med tillhörande
anvisningar.

pension/omställningsstöd i enlighet med
Normalpensionsreglemente för
heltidssysselsatta förtroendevalda hos
Region Halland, KAP-KL eller OFP-KL.
Företagshälsovård
§ 11
Heltidsarvoderad eller den som är
arvoderad på betydande grad av heltid
( 40% och över) har rätt till
företagshälsovård på samma villkor som
anställd personal.

Förmåner till ersättare för
regionråd

Förmåner till ersättare för
regionråd

§9

§ 12

Om regionråd av sjukdom eller annan
orsak hindras att utöva uppdraget under
längre tid än en månad, ska dessa
bestämmelser med undantag av § 8 från
och med nästföljande månadsskifte och
så länge hindret består gälla den som
ersätter honom i uppdraget.

Om regionråd av sjukdom eller annan
orsak hindras att utöva uppdraget under
längre tid än en månad, ska dessa
bestämmelser med undantag av § 10 från
och med nästföljande månadsskifte och
så länge hindret består gälla den som
ersätter denne i uppdraget.

Tolkning och tillämpning

Tolkning och tillämpning

§ 10

§ 13

Regionstyrelsen avgör såsom
pensionsmyndighet frågor rörande
tolkning och tillämpning av
pensionsbestämmelser. Övriga frågor
rörande tolkning och tillämpning av dessa
bestämmelser jämte bilagor samt
bestämmelser i kollektivavtal för regionanställda vartill där hänvisas avgörs av
regionstyrelsen.
__________

Regionstyrelsen är pensionsmyndighet
och avgör frågor rörande tolkning och
tillämpning av pensionsbestämmelser.

Detta reglemente gäller från och med
2011-01-01.

Dessa bestämmelser gäller från och med
2015-01-01

Övriga frågor rörande tolkning och
tillämpning av dessa bestämmelser jämte
bilagor samt bestämmelser i kollektivavtal
för regionanställda vartill här hänvisas
avgörs av regionstyrelsen.
__________
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