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§212
Upphörande av arvode vid längre uppehåll eller icke deltagande
i nämndsarbete
RS180258
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att
 komplettera arvodesreglementet med att om en förtroendevald inte deltar i
nämndens/styrelsens arbete upphör den fasta ersättning efter tre månader
samt att vid återinträde ska detta anmälas till nämnden och ersättning utgår då
från och med det första sammanträdet som den förtroendevalde deltar i efter
uppehållet
Ärendet
Arvodering vid längre frånvaro är oreglerat i Region Hallands arvodesreglemente.
Detta innebär att även om man som förtroendevald inte deltar i nämndens eller
styrelsens arbete, permanent eller under en längre period, har rätt att uppbära det
beslutade fasta arvodet som är knutet till uppdraget.
Arvodeskommittén anser att det finns ett behov av att reglera detta och föreslår att
det i arvodesreglementet införs att om den förtroendevalde inte deltar i
nämndens/styrelsens arbete så upphör den fasta ersättningen efter tre
sammanträden. Väljer den förtroendevalde att återinträda i nämnden/styrelsens
arbete så ska detta anmälas till nämnden/styrelsen och ersättning ska utgå när
ledamoten återigen deltar i arbetet.
Arvodering till utskottsledamot betraktas som en del av nämnden/styrelsens arbete
varför motsvarande regler kan tillämpas när ledamot väljer att inte delta i
utskottsarbetet.
Den av arbetsutskottet föreslagna tremånadersgränsen måste tillämpas enskilt.
Regeln är inte tillämpbar vid eventuella sommaruppehåll eller planerade längre
uppehåll i nämnds/styrelsearbetet.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå
regionfullmäktige besluta att
 komplettera arvodesreglementet med att om en förtroendevald inte deltar i
nämndens/styrelsens arbete upphör den fasta ersättning efter tre månader
samt att vid återinträde ska detta anmälas till nämnden och ersättning utgår då
från och med det första sammanträdet som den förtroendevalde deltar i efter
uppehållet

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Arvode vid upphörande av uppdrag
 §5 RSAK Arvode vid upphörande av uppdrag
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