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Lag
om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för
uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och
organ;

Utkom från trycket
den 26 juni 2000

utfärdad den 15 juni 2000.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
dels att 1–3 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det skall införas en ny paragraf, 4 §, samt närmast före 4 § en ny
rubrik av följande lydelse.
1 §2 Arvoden för vissa uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ skall betalas enligt följande:
Organ/befattning

Månadsarvode i procent av arvode
som riksdagsledamot

1. Sveriges riksbank
Fullmäktiges ordförande:
Fullmäktiges vice ordförande:
Annan fullmäktig:
Suppleant för fullmäktig:

27,5
23
14
3,5

2. Riksdagsstyrelsen
Vald ledamot i riksdagsstyrelsen:
Företrädaren för en partigrupp utan
vald ledamot i riksdagsstyrelsen:

15
15

3. Riksdagens revisorer
Ordförande:
Vice ordförande:
Ledamot av arbetsutskottet som inte
är ordförande eller vice ordförande
eller tjänsteman vid kansliet:
Annan revisor:
Suppleant:

1
2

17,5
14

12,5
10,5
4
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Suppleant som företräder en partigrupp utan ordinarie revisor:

10,5

4. Nordiska rådets svenska delegation
Ordförande:
Ledamot av arbetsutskottet som inte
är ordförande i delegationen:

4
1

5. Riksdagens besvärsnämnd
Ordförande:
Annan ledamot:

4
1

6. Valprövningsnämnden
Ordförande:
Ersättare för ordförande:

9,5
7,5

7. Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond
Ordförande:
Vice ordförande:
Annan ledamot och suppleant:

11,5
8
5

8. EU-nämnden
Ordförande:
Vice ordförande:

20
15

2 §3 För fullgörande av uppdrag som anges i 1 § samt som ledamot och
suppleant i EU-nämnden betalas särskilt arvode för sammanträdesdag (sammanträdesarvode). Sammanträdesarvode betalas dock inte till
a) vald ledamot och företrädare för partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen eller
b) ordförande och vice ordförande i EU-nämnden.
Sammanträdesarvode betalas även till
1. ledamot i rådet för ledamotsnära frågor,
2. tjänstgörande suppleant och tjänstgörande ersättare för företrädare för
partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen,
3. ledamot och suppleant i Valprövningsnämnden,
4. suppleant i Nordiska rådets svenska delegations arbetsutskott,
5. suppleant i Riksdagens besvärsnämnd,
6. ledamot och suppleant i Utrikesnämnden för sammanträde som är förlagt till period då riksdagen har plenifri tid,
7. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i Nordiska rådets verksamhet i den mån motsvarande ersättning inte betalas från Nordiska
rådet och
8. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i Europarådets
verksamhet i den mån motsvarande ersättning inte betalas från Europarådet.
Arvodesbeloppen fastställs av riksdagsstyrelsen.

2

3
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3 §4 För inrikes resor som företas för fullgörande av uppdrag som uppräknas i 1 eller 2 § lämnas resekostnadsersättningar och traktamente
– för riksdagsledamöter enligt regler i lagen (1994:1065) om ekonomiska
villkor för riksdagens ledamöter efter samordning med den resekostnadsoch traktamentsersättning som i övrigt lämnas från riksdagsförvaltningen,
– för Riksdagens revisorer och suppleanter som inte är riksdagsledamöter
enligt bestämmelser i lagen (1987:518) med instruktion för Riksdagens revisorer,
– för fullmäktige och suppleanter för fullmäktige i Riksbanken som inte är
riksdagsledamöter enligt de bestämmelser om sådana förmåner som enligt
kollektivavtalet gäller för anställda inom Riksbanken,
– för övriga uppdragstagare enligt samma bestämmelser som för arbetstagare vid riksdagsförvaltningen.
För utrikes resor gäller bestämmelserna i utlandsreseförordningen
(1991:1754).

Ersättning för inkomstförlust
4 § Den som inte är ledamot av riksdagen och fullgör ett uppdrag som avses i 1 eller 2 § har rätt till ersättning för inkomstförlust enligt vad som sägs
i andra eller tredje stycket. Sådan ersättning betalas utöver ersättning enligt
1 och 2 §§.
Den som på grund av sitt uppdrag går miste om avlöningsförmåner har
rätt till ersättning med motsvarande belopp.
Den som på grund av sitt uppdrag går miste om inkomster som egenföretagare har rätt till ersättning med högst det belopp per sammanträdesdag som
motsvarar den sjukpenninggrundande inkomst, delad med 365, som är fastställd för egenföretagaren enligt 3 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Bestämmelsen i 1 § 1 i sin nya lydelse tillämpas för tid från och med den 1 januari 1999. Bestämmelsen i 4 §
tillämpas för tid från och med den 1 januari 2000.
På regeringens vägnar
BRITTA LEJON
Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)
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