TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2018-10-23

Diarienummer
RS180258

Regionkontoret
Regional utveckling
Staffan Johansson
Strateg

Regionstyrelsen

Arvodering till ordförande och vice ordförande i Stiftelsen Hallands
länsmuseer
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att:
ordföranden i Stiftelsen Hallands Länsmuseer arvoderas med tio procent av basarvodet och vice
ordförande med sex procent av basarvodet från och med 2019-01-01.

Sammanfattning
Principerna för arvodering till ordföranden och vice ordföranden i Stiftelsen Hallands
länsmuseer har inte ändrats sedan 1995 och är i dag knutet till tidigare kopplingar till
prisbasbeloppet. Det finns därför skäl att förändra principerna så att de följer nu
gällande regelverk för Region Halland.

Bakgrund
De övergripande principerna för arvoderingen till styrelsen i Stiftelsen Hallands
länsmuseer regleras i stiftelsens stadgar och där står att arvodena ska följa Region
Hallands reglemente. Stiftelsen beslutade 1995 att ett fast arvode skulle utgå med 50
procent av prisbasbeloppet till ordföranden och 25 procent till vice ordföranden. Detta
beslut har sedan dess inte ändrats däremot har det konfirmerats, senast 2014.
Vid tidpunkten för stiftelsens beslut var detta helt relevant eftersom de flesta arvoden
då var kopplade till prisbasbeloppen. De flesta politiska organisationer har sedan
dess dock gått över till andra kopplingar för att bättre kunna spegla kostnads- och
löneutveckling i andra delar av samhället. Region Halland har valt en modell som
innebär att man inför varje mandatperiod sätter ett bestämt belopp som man sedan
räknar arvoderingarna utifrån samt att revision av detta sker genom den
genomsnittliga löneökningen inom Region Hallands medarbetargrupper.

En förändring av arvoderingen för ordföranden och vice ordföranden verkar dock ha
diskuterats i samband med att det planerades en bolagsbildning av museerna. I det
förslag som då beslutades så skulle ordföranden i respektive bolag få 10 procent av
grundarvodet i fast arvode. Som bekant genomfördes aldrig förslaget på
bolagsbildning.
Sett ur detta perspektiv finns det alltså skäl till att diskutera arvoderingsnivån för
ordförande och vice ordföranden i stiftelsen Hallands länsmuseer och att deras
arvoden kopplas till nu gällande modell för arvodering inom Region Halland. Innan
beslut sker bör ett samråd ske med övriga huvudmän inom stiftelsen dvs. Halmstads
och Varbergs kommuner.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Finansiering av arvodeskostnaderna sker inom stiftelsens budget.
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