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--------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 4 Bestämmelser mm om arvoden för förtroendevalda inom Stockholms läns landsting
för mandatperioden 2007 - 2010.
LS 0610-1767
Ärendet
Arvodesberedningens förslag grundar sig på de arvoden som gällt under den föregångna
mandatperioden. Arvodesberedningen föreslår en generell höjning av årsarvoden och
sammanträdesersättningar motsvarande 12,5 %. Höjningen är kopplad till den förändring av
arvodesnivån som gäller för landstingsråd och gruppledare vilken har fastställts i särskilt
beslutsprotokoll från överläggningar mellan företrädare för de i landstingsfullmäktige
representerade partierna.

Arvodesberedningen har bedömt att den indelning som hittills gällt för arvoden i olika
grupper ej fyller någon funktion varför gruppindelningen föreslås upphöra.
Arvodesberedningen har beslutat bordlägga frågan beträffande arvode till de förtroendevalda i
Patientnämnden. Denna fråga behandlas vid nästa sammanträde.

Arvodesberedningen förslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anta bestämmelser mm om arvoden för förtroendevalda inom Stockholms läns landsting
för mandatperioden 2007 – 2010 enligt bilaga.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet
Peter Freme
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 6 Pensionsrättigheter för förtroendevalda med omfattande uppdrag
LS 0611-1974
Ärendet
Landstinget fattade 1999 beslut om ändring av arvodesbestämmelser för hel- och
deltidsengagerade förtroendevalda (LS 9903-0178). Beslutet innebär bl a att gruppledare
pensionsmässigt jämställs med landstingsråd.
Uppdrag som gruppledare är pensionsgrundande enligt bestämmelserna i landstingets
pensionsreglemente. Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av ersättningen från det
pensionsgrundande uppdraget från de två åren före avgångsåret.
Sedan ovan nämnda beslut fattades har inom partierna utvecklats en praxis som innebär
inrättande av gruppledaruppdrag/särskild partiföreträdare för ärendeberedning på halvtid. Ett
sådant uppdrag har emellertid inte automatiskt ansetts vara pensionsgrundande.
Gällande bestämmelser bedöms vara föråldrade i förhållande till den praxis som utvecklats
beträffande gruppledare/särskild partiföreträdare på halvtid för ärendeberedning.
Arvodesberedningen föreslås därför besluta att den pensionsgrundande inkomsten skall
utgöras av den förtroendevaldes samlade ersättning inklusive eventuell ersättning från den
förtroendevaldes partikansli.

Arvodesberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
att den samlade ersättningen till förtroendevalda vilka av landstingsfullmäktige utses till
gruppledare/särskild partiföreträdare för ärendeberedning på halvtid skall vara
pensionsgrundande
att den samlade ersättningen får dock ej överstiga arvodesnivån för he ltidsuppdrag som
landstingsråd
att beslutet skall gälla fr o m mandatperioden 2007 – 2010.
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