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Regionstyrelsen

Region Skånes bestämmelser om ekonomiska
förmåner för förtroendevalda
Ordförandens förslag

Regionstyrelsen föreslås regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige fastställer reglemente för ekonomiska förmåner
för förtroendevalda i Region Skåne enligt föreliggande förslag.
Reglementet ska träda i kraft 2019-01-01. För Region Skåne
Holding AB träder de nya reglerna i kraft från 2019-01-01, och för
övriga bolag träder de nya reglerna i kraft från och med respektive
bolagsstämma.
2. Bestämmelserna gällande omställningsvederlag för politiska
sekreterare justeras i enlighet med föreliggande förslag.
3. Arvodesberedningen får i uppdrag att under mandatperioden göra en
totalöversyn av arvodesnivåerna i förtroendemannaorganisationen i
förhållande till arbetsinsats inför nästa mandatperiod.
Sammanfattning

I detta ärende föreslås regionfullmäktige fastställa reglemente för
ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Region Skåne inklusive
ledamöter i styrelserna för Region Skånes hel- och delägda bolag samt
besluta om vissa justeringar i bestämmelserna gällande omställningsvederlag för politiska sekreterare.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-11-29
2. Reglemente jämte bilagorna 1-3
3. Arvodesberedningens beslut 2019-11-09, § 26
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Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Arvodesberedningen har 2019-11-09, § 26, beslutat om ett förslag till nytt
reglemente för ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Region Skåne.
För en utförlig beskrivning av förslagets innehåll hänvisas till det
beslutsförslag i arvodesberednigen som medföljer i detta ärende.
Förutom att ställa sig bakom arvodesbredningens förslag vill regionstyrelsen
för sin del föreslå justeringar vad gäller våra bestämmelser kring
omställningsvederlaget för politiska sekreterare.
Nuvarande regler för omställningsvederlag justeras på det sättet att politisk
sekreterare som utan avbrott har arbetat minst 36 månader före avgång har
rätt till omställningsvederlag under 3 månader oavsett när anställningen har
påbörjats. Politisk sekreterare som har arbetet utan avbrott under minst 48
månader före avgång har rätt till omställningsvederlag under 6 månader
oavsett när anställningen påbörjats.
I övrigt gäller sedan tidigare att politisk sekreterare som påbörjat sin
anställning den 1 januari året efter valåret, har möjlighet att avsluta sin
anställning någon gång mellan den 15 oktober och 31 december påföljande
valår med bibehållen rätt till omställningsvederlag under 6 månader.
Det ska också förtydligas att årsskifte (mellan valår och nästkommande år)
aldrig har inneburit en ”nollställning” av anställningstiden för den politiska
sekreterare som efter 31 december får fortsatt ny anställning direkt från 1
januari. Det innebär att politisk sekreterare som slutar några månader in på
det nya året äger rätt till omställningsvederlag om anställningstiden bakåt i
tiden uppgår till minst 36 månader.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kostnaderna för den politiska verksamheten i Region Skåne beror dels på
vilka ersättningar som utgår, dels på den politiska organisationens storlek,
mötesfrekvens, närvaro vid olika förrättningar med mera. Detta förslag till
nytt reglemente innebär inga större förändringar av kostnaderna allt annat
lika. En marginell kostnadsminskning kan förmodas som en konsekvens av
det föreslagna mindre sammanträdesavodet om 0,6 vid kortare förmöten.
Juridisk bedömning

Ingen juridisk bedömning har ansetts nödvändig i detta ärende.
Miljökonsekvenser

Förslaget bedöms inte medföra miljökonsekvenser.
Samverkan med berörda fackliga organisationer

Ingen samverkan har bedömts nödvändig i detta ärende.
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Uppföljning

Bestämmelserna om ekonomiska förmåner följs kontinuerligt upp och
förändras vid behov. Arvodesberedningen har här en särskild uppgift att
följa ändamålsenligheten i bestämmelserna och vara lyhörda för synpunkter
från de politiska partierna och enskilda förtroendevalda.
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Ordförande
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Regiondirektör
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