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Landstingsstyrelsen

Ägartillskott till Stockholmsregionens Europakommitté ekonomisk förening
Ärendet
Stockholms läns landsting är tillsammans med Stockholms stad och
Kommunförbundet Stockholms Län huvudman för Stockholmsregionens
Europakommitté (SEU) ekonomisk förening. En översyn av organisationen
har nu inletts och en tf VD upprätthåller verksamheten medan översynen
pågår.
Tillräckliga avsättningar har inte gjorts för VD:s pension. Kostnader
uppstår också för uppsägningslön och avgångsersättning. Landstinget
föreslås att tillsammans med övriga huvudmän ge ett ägartillskott som
täcker dessa oplanerade kostnader.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att lämna 1 985 052 kronor i ägartillskott till SEU ekonomisk förening
att kostnaden ska belasta landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda
kostnader för år 2009
Förvaltningens synpunkter
Stockholms läns landsting (30 %), Stockholms Stad (40 %) och
Kommunförbundet Stockholms län (30 %) är tillsammans huvudmän för
Stockholmsregionens Europakommitté SEU ekonomisk förening.
Landstingets reguljära årsavgift är 3 000 000 kronor.
Efter styrelsebeslut i december 2009 pågår nu översyn av SEU:s
verksamhet och organisation. En tf VD upprätthåller arbetet under
översynens gång.

Bilaga
Protokollsutdrag från beslut i styrelsen för SEU ekonomisk förening, 2009-12-03
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Under hanteringen av bokslutet för 2008 uppmärksammades att VD enligt
sitt anställningsavtal skulle kunna påkalla betydligt större pensionsavsättningar än dem som dittills gjorts. Eftersom VD då inte hade påkallat
sådana avsättningar, bedömde juridisk expertis att inget formellt fel
begåtts. Men frågan har nu aktualiserats på nytt och bedömningen är att
VD har rätt till den avtalade pensionen.
VD har nu lämnat sitt operativa arbete. En överenskommelse har slutits
mellan honom och styrelsens ordförande: Under uppsägningstiden 1
december 2009 till 30 maj 2010 är VD arbetsbefriad. Därefter utgår en
engångsersättning som motsvarar 18 månadslöner plus arbetsgivaravgifter.
Kostnaden för pensionsavsättningen är 4 057 600 kronor och kostnaden för
uppsägningslön och engångsersättning är 2 744 050 kronor. 184 809
kronor för pension är redan avsatta i balansräkningen. Återstår en
oplanerad nettokostad om 6 616 841 kronor.
SEU ekonomisk förening har ingen möjlighet att hantera dessa stora extra
kostnader inom ordinarie budgetram. Styrelsen för SEU ekonomisk
förening har därför beslutat hemställa om ägartillskott från huvudmännen, i proportion till respektive ägarandel, se bilaga. För Stockholms
läns landstings del innebär detta 30 % av den totala kostnaden, vilket blir
1 985 052 kronor.
Stadsdirektören i Stockholms stad och verkställande direktören i
Kommunförbundet Stockholms Län kommer att förelägga sina beslutande
församlingar motsvarande förslag.
Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet bedöms inte ha några särskilda miljökonsekvenser.

Mona Boström
Landstingsdirektör
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