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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Arvode för landstingsråden under mandatperioden
2003-2006
Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Ärendet
Arvodesberedningen föreslår att landstingsrådens arvode ligger kvar på
2002 års nivå under mandatperioden 2003-2006.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att landstingsrådens arvode skall ligga kvar på 2002 års nivå under
mandatperioden 2003-2006.

Landstingsrådens arvode beräknas för närvarande som 90 procent av det
arvode som lämnas för statsråd. Landstingsråds månadsarvode uppgår nu
till 73 800 kronor. För finanslandstingsrådet har arvode lämnats motsvarande 110 procent av arvode till annat landstingsråd i landstinget.
Månadsarvodet uppgår nu till 81 180 kronor.
Allmänt sett kan arvodet till landstingsråd anses som en hög inkomst. Med
beaktande av detta och mot bakgrund av landstingets synnerligen svåra
ekonomiska situation sker en frysning av landstingsrådens arvoden. Som
symbolhandling är åtgärden principiellt viktig.

Bilaga
Landstingskontorets tjänsteutlåtande
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 15 januari 2003
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 21 januari 2003.

Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till m-, fp- och kd- ledamöternas förslag.
Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning.

M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig:
”Landstingsstyrelsen föreslås besluta föreslå landstingsfullmäktige besluta
att landstingsrådens arvoden även fortsättningsvis skall utgå från dagens
bestämmelser om 90 procent av det arvode som lämnas för statsråd. För det
landstingsråd som är ordförande i landstingsrådsberedningen utgår arvode
med belopp som med 10 procent överstiger arvode för övriga landstingsråd.”

Landstingsråden Berger Kettner, Cedrenius, Dahlberg, Heister, Larsson,
Nylund Watz, Nyman, Rydberg, Sevefjord, Wallhager och Wennerholm
samt Cecilia Carpelan deltog ej i landstings styrelsens beslut i detta ärende.

Ärendet och dess beredning
Arvode sberedningen har den 5 december 2002, enligt landstingskontorets
förslag (bilaga), föreslagit landstingsstyrelsen besluta att landstingsrådens
löner under mandatperioden 2003-2006 skall ligga kvar på 2002 års nivå.
M-, fp- ock kd-ledamöterna deltog ej i beslutet.
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Bilaga
Landstingskontoret

De nuvarande bestämmelserna beträffande arvoden för landstingsråd i
Stockholms läns landsting är utformade enligt följande:
Arvode utgår från och med den 1 november 1998 med belopp motsvarande
90 procent av gällande statsrådsarvode.
Till landstingsråd som är ordförande i landstingsrådsberedningen, utgår
arvode med belopp som med 10 procent överstiger högsta arvode för
landstingsråd.
Arvoden härutöver utgår ej för uppdrag hos landstinget, landstingsägt bolag
eller av landstinget bildad eller av landstinget finansierad stiftelse.
Det är fullmäktige som beslutar om grunderna för ersättningar till de
förtroendevalda. Systemet med en koppling av landstingsrådens löner till
statsråden lönenivå skall forstsätta gälla. Under mandatperioden 2003 –
2006 föreslås dock landstingsrådens löner ligga kvar på samma nivå.

