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utfärdad den 21 juni 2006.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.2
dels att 7 § skall upphöra att gälla,
dels att 2, 5, 6 och 8 §§ skall ha följande lydelse.
2 §3 Om ett statsråd inte kan fullgöra sitt uppdrag på grund av sjukdom,
skall avdrag göras på statsrådets arvode och sådan avlöningsförstärkning
som avses i 6 §.
Under de första fjorton dagarna av en sjukperiod görs avdrag enligt de bestämmelser som gäller för tjänstemännen i Regeringskansliet. Avdraget per
dag därefter är 15 procent för den femtonde till och med den nittionde dagen
samt 25 procent för de därpå följande dagarna. Avdraget skall beräknas på
grundval av arvodet och avlöningsförstärkningen delat med antalet dagar i
månaden.
5 § Ett statsråd som gör en inrikes resa inom ramen för sitt uppdrag har rätt
till resekostnadsersättning, bilersättning och biltillägg enligt de bestämmelser som gäller för tjänstemännen i Regeringskansliet.
Ett statsråd som är ledamot av riksdagen har dessutom rätt till sådan ersättning vid resor mellan Stockholm och den valkrets som han representerar
i riksdagen.
6 §4 Ett statsråd som har längre färdväg än 70 km från bostaden på hemorten till Regeringskansliet har, om förutsättningarna för avdrag i 12 kap. 18–
20 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) är uppfyllda, rätt till avlöningsförstärkning med de belopp som gäller för tjänstemän med tidsbegränsad anställning i Regeringskansliet. Ersättning för logikostnad betalas med samma
belopp som gäller för riksdagsledamöter enligt 5 kap. 4 § lagen (1994:1065)
om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter. För resor mellan Stockholm och hemorten betalas dessutom resekostnadsersättning.
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8 § Ett statsråd som gör en utrikes resa inom ramen för sitt uppdrag har rätt
till resekostnadsersättning enligt de bestämmelser som gäller för statstjänstemän vid utrikes resor.
Denna lag träder i kraft den 2 oktober 2006.
På regeringens vägnar
SVEN-ERIK ÖSTERBERG
Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)
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