Utredning/förslag gällande arvoden för NNS till medlemsmöte den 2 dec 2021

Vid NNS årsmöte våren 2021 fick valberedningen i uppdrag att göra en översyn gällande arvoden till
NNS styrelse.
Utskick till några av samordningsförbunden har skett från sekreteraren i NNS med begäran om vad
de har för typ av arvoden till ordförande, vice ordförande och ev. AU samt arvode för
styrelseledamöter.
De styrelsearvoden som för närvarande gäller för NNS är att alla arvoden är kopplade till en
procentsats av ett riksdagsledamotsarvode/månad. Detta är också ett vanligt sätt för många
kommuner och regioner att arvodera politiker för att det inte kräver att arvodesfrågan behöver tas
upp varje år eller mandatperiod.
För NNS styrelse gäller följande för arvodering:
”För arbetsutskottets ledamöter utgår ett månadsarvode på 5 % av riksdagsarvodet, lika för alla. För
ledamöter i styrelsen utgår ett dagarvode på 2 % av riksdagsarvodet per sammanträde /förrättning,
lika för alla. Dagsarvodet utgår i form av heldags -eller halvdagsersättning”.
Heldagsarvode utgår för sammanträde/förrättning som pågår mer än 4 timmar. Halvdagsarvode
utgår för sammanträde som pågår mindre än 4 timmar.
Höjning av arvoden sker per automatik vid samma tidpunkt som arvodesjustering sker för
riksdagsledamöter.
En sammanställning av de svar som erhållits från förbunden visar på stora skillnader i hur arvodering
sker och även på storleken på arvoden.
Några exempel som inkommit visar på olikheterna;
1. Samordningsförbund inom VGR (Västra Götalands Regionen) där ordförande har ett fast
månadsarvode på 4 % av heltidsarvoderat regionråd och vice ordförande har 3 %.
Sammanträdesarvoden till ledamöter utgår enligt reglemente för arvoden enligt VGR.
2. I Samordningsförbundet Södertälje (Region Stockholm) utgår sammanträdesarvoden enligt
Södertälje kommuns arvodesreglemente. Ordförande får dessutom ett fast månadsarvode
om 3 % av gällande inkomsbasbelopp och vice ordförande erhåller 2 %.
3. RAR Sörmlands ersättningar baseras på en gammal ersättning utifrån FK arvodering och ger
ordföranden 2.600kr/mån och vice ordförande 1 300/mån i fast arvode
Styrelsemötsarvoden är för ordinarie ledamöter 2 700/möte och för ers. 650kr/möte.
4. Centrala Östergötland har gjort det enkelt genom att varje part i styrelsen betalar för sin
representant.
5. Samspelet Värmland följer Region Värmlands arvodesreglemente med sammanträdesarvode
902kr/möte (1,29 % av riksdagsarvode) och halvdag 525 kr (0,75 % av riksdagsarvode)

6. Sydnärkes Samordningsförbund följer arvodensreglemet för Region Örebro som baseras på
90 % av ett riksdagsarvode lika med heldag 1 258 kr (2 % av ref.arvodet) för heldag och 629
kr för halvdag. Dessutom utgår månadsarvoden (ej inrapporterade).
Det visar sig alltså att de flesta samordningsförbund som berör mer än en kommun oftast
använder sig av arvodesreglementen för respektive region och med fasta månadsarvoden som
baseras på mellan 4-2 procent av ett riksdagsarvode till AU:s månadsarvoden och som grund för
sammanträdesarvoden till styrelser.
Valberedningen anser att det åvilar särskilt ordföranden och AU ett tungt uppdrag att sköta
kontakter och förhandlingar för framtiden med såväl staten som med de övriga statliga
myndigheterna. De är dessa som utgör den största grunden för samordningsförbundens viktiga
uppdrag att med gemensamma krafter få människor till egen försörjning.
Med hänvisning till ovanstående vill valberedningen föreslå att behålla nuvarande arvodesnivå
för ordförande, arbetsutskott och styrelse för NNS och överlämna till NNS medlemsmöte att
diskutera arvodesfrågan inför NNS årsmöte och återkomma till valberedningen med era
eventuella synpunkter.
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