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Ersättningsberättigande förrättningar
Utgångspunkt för reglernas tillämpning är att den förtroendevalde av det
politiska organet är utsedd, eller har fått ett godkännande, att delta i
förrättningen.
Tjänstgörande ledamöter och ersättare, närvarande ersättare som ej tjänstgör
(utom i regionfullmäktige) och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt
har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst vid nedanstående förrättningar.
Förrättningarna berättigar även till arvode, om övriga förutsättningar för arvode
enligt reglementet är uppfyllda.
Förrättningar upptagna under punkten g) berättigar inte till arvode, såvida inte
den förtroendevalde har särskilt uppdrag från det politiska organet. Särskilt
uppdrag innebär att den förtroendevalde företräder nämnd eller annat politiskt
organ som nämndens eller organets talesman. Den förtroendevalde ska därtill
ha en specifik uppgift i samband med förrättningen som rimligen har behövt
förberedas, till exempel som presentatör, moderator, föredragshållare eller
ingående i paneldiskussion. Enbart närvaro som åhörare är inte tillräckligt.
a) sammanträde med regionfullmäktige,
b) sammanträde med regionstyrelsen, regionstyrelsens utskott och
beredningar samt övriga nämnder, nämndsutskott och nämndberedningar liksom bolagsstyrelsernas och revisorernas sammanträden,
c) sammanträde med av regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnderna
eller sjukhusstyrelserna tillsatta tillfälliga beredningar och politiska
projektgrupper,
d) protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts härför,
e) sammanträden med fullmäktigegrupp,
f) partigruppmöten inför sammanträden som anges under b) och c),
g) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson,
studieresa, kurs eller liknande som rör angelägenhet för Region Skåne
och som har ett direkt samband med förtroendeuppdraget i Region
Skåne,
h) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation
eller annan motpart till Region Skåne,
i) överläggning med företrädare för annat organ i Region Skåne än det den
förtroendevalde själv tillhör,
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j) sammankomst med samrådsorgan/intressentsammansatt organ,
k) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det organ i
Region Skåne den förtroendevalde själv tillhör,
l) presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd, nämndberedning eller utskott,
m) besiktning eller inspektion,
n) överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
o) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag.

