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Finansdepartementetföroch chefenstatsrådetTill

chefen för Finansdepartementetregeringen1992 bemyndigadeaprilden 2 attGenom beslut

för bestämmandekonstruktionenförslag tilluppgift lämnakommitté medtillkalla att aven
sakkunniga, sekreterare ochbeslutastatsrådens arvoden annatexperter,attsamt omm.m.

kommittén.biträde

kammarrättspre-juni 1992 ledamöterbemyndigandet förordnades den 1stödMed somav
f.d. statsrådetAlbåge,Lars-Gunnardirektörenordförande,sidenten Henry Montgomery,

f.d.Birgitta Johansson-Hedberg,direktörengeneraldirektören Odd Engström,numera
statsrådetlandshövdingen f.d. Jan-Törnvall,generaldirektören PederKarin Söder,statsrådet

Håkan Winberg.f.d. statsrådethovrättspresidentenErik Wikström och

1992.21 oktober Sammafrån sitt uppdrag denentledigadesJohansson-HedbergBirgitta

entledigades frånOdd EngströmSirvell ledamot.Kerstinförordnades direktörendag som

f.driksdagsledamoten1993 förordnadesfebruarifebruari 1993. 15Denden 4sitt uppdrag

Hjelm-Wallén ledamot.statsrådet Lena som
förordnad biträda1992 varit18 decemberfr.o.m. denNils Stjernquist harProfessorn att

kommittén expert.som
1992 departementsrâdet Göranjuniförordnades den lkommitténTill sekreterare

1993 varit förordnad biträdajanuarifr.o.m. den 1Robert Schött harRodin. Rådmannen att

biträdande sekreterare.kommittén som
Statsrådslöneutredningen.antagitKommittén har namnet

199322 statsråds arbeteSOU Vadbetänkandet ärfår härmed överlämnaUtredningen ett

värt

innan Oddfastlagda Engströmi betänkandetenhälligt. HuvuddragenBetänkandet är var

tagit de synpunkter ochhar delutredningen. Odd Engströmisitt uppdraglämnade av

tillanslutit sig dessa.framlagt ochkommittén harförslag som
slutfört.härmedUtredningens uppdrag är
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Sammanfattning

statsrådens riksdags-ochsamordningen mellannuvarandeföreslås, denbetänkandetl att
inteutredningens förslagenligtstatsråden börtillArvodenaavskaffas.arvodenledamöternas

för ellertill något index lönerellerarvodentill någonkopplasautomatiskt annan grupps

priser.

Statsrådslä-riksdagen,myndighet underfastställasstatsrådens arvodenstället börI enav

väljs riksdagen.i nämndenLedamöternanenämnden. av
pensionsförmå-avgângsersättning ochockså bestämmaarvodena,skall,Nämnden utöver

övri-få beslutaRegeringeniuppgifter regleras lag.Nämndensstatsråden.till omavsesner
isynpunkterinhämtaskall kunnakostnadsersättningar. Denavlöningsförmåner, såsomga

frånfrågor nämnden.sådana

julikraft li denföreslås trädaarvodenstatsrådensfastställaordningen förDen attnya
1993.majlredan denskall dock kunnai nämnden1993. Ledamöterna utses
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Författningsförslag

tillFörslag1

statsrådentillarvoden1991359lagenupphävandeLag m.m.omavom

följande.föreskrivsHärigenom

utgångenvidgällaskall upphörastatsrådentillarvoden1991359 attl § Lagen m.m.om
1993.juniav

förskallstatsrådentill1991359 arvodeni § lagenföreskrifterna 12 §Trots m.m.om
i48 788 kronorbetalas medstatsministerntill1993 arvodet30 juniapril dentiden 1den -

i månaden.025 kronorstatsråd med 45övrigatillarvodetmånaden och

förtillämpasskall docki 2 §Bestämmelserna1993.majkraft 1i denträderlagDenna
1993.april1med dentid från och
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tillFörslag2

riksdagsordningeniändringLag om

riksdagsordningeni frågaföreskrivsHärigenom om
lydelse,följandeskall ha7.2.2tilläggsbestämmelsendels att

paragraf, 8 5kap. samtinförasskallriksdagsordningeni endels det nyenatt
lydelse.följande8.5.1,tilläggsbestämmelse, avny

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kap.7

valbereder allaValberedningenvalallabereder somValberedningen som
valkammarenförrättas utomval avkammarenförrättas utom avavav

riksförestândare,viceriksförestándare,riksföreständare,viceriksförestándare,
tillfälliginträdaskalltillfälliginträdaskall somsompersonsomsomperson
talmän,vicetalman,riksförestândare,vice talmän,talman,riksförestândare,

Riksdagensochkammarsekreterareriksdagenskammarsekreterare samt
Statsrådslöne-tillvalombudsmänvalberedningOm samtombudsmän. avav

nämnden.tilläggsbeståm-föreskrivs iombudsmän
valberedningenFöreskrijñer av10.melse om

tilläggs-ombudsmän ifrågafinns i om
frågaoch8.10.2 ibestämmelse om

tilläggsbestäm-Statsrádslönenämnden i
8.5.1.melse

199243.omtrycktRiksdagsordningen
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap.

5 §
Statsrådslönenämnden består sjuav
ledamöter. De väljs riksdagen.av
Suppleanter skall inte i nämnden.utses

Riksdagen väljer bland nämndens
ledamöter ordförande och viceen en
ordförande. väljsDe varför sig.

Valen gäller för tiden från och med
den 1 juli föreåret det år då ordinarie
val till riksdagen förrättas till utgången

juni månad tredje året därefter.av

8.5.1
Val ordföranden, vice ordförandenav
och andra ledamöter i Statsrådslöne-
nämnden bereds konstitutionsutskot-av
tet.

Denna lag träder i kraft den l maj 1993.
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tillFörslag3

StatsrådslönenämndenförinstruktionmedLag

följande.föreskrivsHärigenom

bestämmelseInledande

riksdagen.undermyndighetStatsrådslönenämnden ärl § en

Uppgifter

pensionsförmânerarvoden,föreskriftermeddelauppgifttillNämnden har om2 att§
statsråd.övrigaochstatsministerntillavgångsersättningoch

regeringen be-myndigheteller denregeringenbiträdaocksåskall somNämnden
tillersättningarövriga stats-frågorisynpunkterochupplysningarmed omstämmer

råd.

blandskall deni 2 annatfrågortillställningnämnden avses3 § När somtar
beakta

vadsärskilt iarbetsmarknaden,löneutvecklingen på personeravserochlöneläget- jämförbarakan närmastarbetsuppgifter,ochtillhänsyn ansesmed ansvarsom,
statsråden,med samt

statsråd utövas.uppdragetvilkaunderförhållandensärskilda somde-

Organisation m.m.

i nämndenledamöterandraordförande ochviceordförande,valOm4 § avm.m.
riksdagsordningen.föreskrifter ifinns

sekreterare.finnsnämndenHos en

Ärendenas handläggning

hållasskallsammanträdenNär

ordföranden.kallelsesammanträder påNämnden5 § av
ledamöternaminstnämnden,sammankalla treocksåskall avOrdföranden om

det.begär
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Beslutförhet

6 § Nämnden beslutförär när ordföranden och minst de andra ledamöternatre ärav
närvarande.

När ärenden viktstörre handläggs, skall möjligtav alla ledamöterom närva-vararande.
Ordföranden får fatta beslut, inte innebärensam ärende isom att ett avgörs sak.

Förordnanden

7 § Sekreteraren nämnden.utses av

Överklagande

8 § Nämndens beslut fâr inte överldagas.

Denna lag träder i kraft den l juli 1993.
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inledningl

Utredningens direktiv

utfärdadeRegeringen den 2 april 1992 direktiven dir. 199237 för utredningens arbete.

Finansministern anförde därvid bl.a. följande.

Uppdraget

Frågan vilken ersättning i form arvode och förmånerandraom av som
tillskall betalas hel- eller deltidsarbetande politiker har på år ägnatssenare

allt intresse istörre den allmänna debatten. Uppfattningarna vilkaom
arvoden iär rätt avvägda förhållande till uppdragets ochsom ansvar om-
fattning varierar kraftigt. Vissa sådana uppdrag med hänsyn tillattmenar
behovet kunna rekrytera kompetenta och engagerade börattav personer

relativt välavlönade. Osäkerheten hur länge kan räkna medvara om man
inneha uppdraget tillmäts också betydelse. Andra däremotatt attmenar

ersättningsnivån bör relativt måttlig, bl.a. skäletdet deattvara av som
åtar sig politiska uppdrag det ideellagör skäl. Ingen skall sko sigav
politiska uppdrag.

närbesläktad fråga i vilkenEn ordningär beslut förmånerdessaom
fattas.skall

naturligtHelt har särskilt uppmärksamhet statsrådensägnatsstor
arvoden. Det är därför angeläget finna former för hur arvodena skallatt
fastställas vinnakan så förankringbred möjligt och intesom en som som

alltför kompliceradeär tillämpa.att
anförda fårDet allmänutgöra bakgrund till det uppdrag regering-nu en

fått låta fråganutreda konstruktionen för bestämmandetatt stats-en om av
rådens arvoden.

Riktlinjer för uppdraget

åren 1985Mellan och 1990 fastställdes statsrådens arvoden av en- - -
myndighet, Statsrådslönenämnden. 199091 års riksdag ansåg dennaatt
ordning, bl.a. principiella skäl, mindre lämplig och beslutade där-av var
för nämnden skulle avskaffas. Riksdagen beslutade statsrådensatt att

i ställetarvoden skulle kopplas till riksdagsledamöternas arvoden. Den
riksdagennuvarande emellertid funnithar finnsdet skäl föratt en annan

konstruktion.

13-0259
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Utredningen bör därför förutsättningslöst olikapröva modeller för att
fastställa statsrådens arvoden En utgångspunkt för detta arbete börm.m.

Statsrådslönekommitténs betänkande från år 1984.vara
särskilt intresseAv är undersöka fråganhur har lösts i andra länder.att

Statsrådslönekommittén hämtade uppgifter från antal länder i Europaett
frånoch USA. Dessa uppgifter kan behöva aktualiseras. Dessutom bör

utredningen studera hur regeringsmedlemmarnas förmåner bestäms i andra
länder än redovisades i betänkandet.som

Utredningen bör vidare belysa för- och nackdelar med kopplaatt stats-
rådens arvoden till löner eller arvoden betalas till andrasom grupper av
förtroendevalda eller anställda.

Det kan finnas nackdel medt.ex. knyta utvecklingen arvodenaatten av
till särskild jämförelsegrupp arbetstagare; Statsrådslönenämndenen av
hade justitierâdens löner riktpunkt i sitt arbete. Den statliga lönepoliti-som
ken har utvecklats flexibilitetstörre och marknadsanpassning.mot Nöd-
vändiga satsningar i avtalsrörelse på viss arbetstagare,en en grupp som
råkar jämförelsegrupp, skulle då slå igenom statsrådens arvodenvara

skäl sig gällandeutan gör beträffandeatt behovet höja dem.samma att
Ett alternativ skulle kunna koppla arvodena till något mått påattvara

pris- och kostnadsutveckling ianvänds samhället. Pensioner enligtsom
lagen 1962381 allmän försäkring bestäms utgångspunktmed it.ex.om
basbeloppet.

sittI arbete bör utredningen också överväga arvodena bör reviderasom
vid bestämd tidpunkt under året eller denna tidpunkt bör be-en om vara
roende avtalsförhandlingar eller andra omständigheter.av

Utredningens arbete bör präglas frihet och bedrivas i konstruktivstorav
anda. viktigtDet är utredningen känner sig obunden tidigareatt lös-av
ningar. Om den finner det lämpligt kan också alternativa förslag redovisas.

Viktigt dockär utredningen försöker finna konstruktionatt gören som
nivån på statsrådens arvoden och dessatt utveckling upplevs välsom

avvägd.
Utredningen bör bedriva sitt arbete skyndsamt.

Utredningens arbete

De frågor omfattas utredningsuppdraget har behandlats i äldre utredningar,som av pro-
positioner och utskottsbetänkanden. Visst material tidigare redovisats i Statsrädslöne-som
kommitténs betänkande Ds C 19848 Riktlinjer för statsrådens löner och traktamenten har

dock behövt aktualiseras och kompletteras. Sålunda redovisas utvecklingen statsrådensav
arvoden också för tiden från och årmed 1973 fram till och år 1992.med Jämförelse görs
med vissa andra yrkesgrupper. Sammanställningen löner och finnsarvoden bilaga 1av som
till betänkandet.
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Bryssel, Canberra,i Bonn,ambassadema Bern,svenskautredningen från deVidare har

Washington,Reykjavik,Paris,Oslo,Madrid,London,Helsingfors, Köpenhamn,Haag,

regerings-olika ländernasbl.a. deuppgifteraktuellaWien hämtatochWellington om
förhållan-utländskaUppgifterna deförmåner.andraoch arvodenlönerledamöters samt om

bilaga 2.sammanställning finns iavsnitt ochikommenterasdena en
Statsrådslönenämn-tidigaredenstuderavärdefulltfunnit närmaredetUtredningen har att

f.d.dåvarande sekreterare,nämndensiredogörelse ämnetfåttoch hararbetedens aven
Montelius.Jan-Christianexpeditionschefen

modelleroch tänkbaraundersökt användautredningen attdirektiven harmedenlighetI

och lönerpriser, kostnaderutvecklingenmåttnågottillstatsrådens arvodenkoppla av

för utredningenEriksson harDepartementsrädet Lars presenteratsamhället.ivilket används

förutgångspunkt bestämmasektormodellerförslag till attRamanslagsutredningens som
Myndig-1992 102SOUi betänkandetangivitssåsom delönekostnadsutrymmetiändringar

förvaltningskostnader.heternas

innehållhuvudsakligaochBetänkandets disposition

statsrådenbestämmelserförbeskrivning RFzsavsnitt 2 inledandeibetänkandet oml enges
olika modelleröversikthistorisk överavsnitt ävenarbete. Ioch deras somengessamma

statsråden.tillarvodenaför bestämmahar använts att

beskrivning vissabeträffandeundersökningutredningensresultatetkortareEn avav
avsnitti avsnitt Ilämnasersättningarövrigaocharvodenregeringsledamötersutländska

automatisk juste-förutgångspunkttänkas användaskanmodeller4 enpresenteras somsom
för bestämmandeordningennuvarandearvoden. Denpå statsrådensnivånring av arvo-av

avsnittbeskrivs istatsrådentillersättningarövrigaochden

lagförslagförslag.och DeövervägandenutredningensinnehållerAvsnitten 6 och 7 som

9 kostnadsef-redovisas i avsnittSlutligenavsnittikommenterasframutredningen lägger

förslag.utredningensfekterna av
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2 Bakgrund

2.1 statsråden i grundlagen

Regeringens sammansättning

Regeringen består enligt 6 kap. 1 § RF statsministern och övriga statsråd. Förslag tillav
statsminister framläggs talmannen och är godkänt, inte hälftenän riksdagensav om mer av

Övrigaledamöter röstar detsamma 6 kap. 2 § RF. statsrådmot statsministernutses av
6 kap. l § RF. RF sätter nedre inte någon förövre gräns antalet statsråd. Enligten men
7 kap. §4 måste minstRF fem statsråd samtidigt deltaga i regeringssammanträde förett att
regeringen skall beslutför. Det finns för närvarande 21 statsråd i regeringen. Av demvara

13 departementschefer.är

Kvalifikationskrav på statsrådenm.m.

Det enda generella kvaliñkationskravet på statsråden RF uppställer är de skallattsom vara
svenska medborgare sedan minst tio år 6 kap. 9 första§ stycket RF. Kravet ihar grund-

lagspropositionen 283s. motiverats med faran för påtryckningar i spänt läge. Ettett
specialkrav gäller dock för det statsråd föredrar kyrkliga ärenden. statsrådDetta skallsom
enligt punkt 12 i övergångsbestämmelserna till tillhöraRF Svenska kyrkan.

Övriga 1809 års regeringsform föreskrivna kvaliñkationskrav kunnige, erfarne,av

redlige och allmänt aktade liksom släktskapsjävet har kunna undvaras. Det liggeransetts

uppenbarligen i högsta igrad regeringens intresse, framhöll 283s. departements-eget

chefen i grundlagspropositionen motivering, att dess medlemmar har sådana egenska-som
tillvinnerde sig förtroende i riksdagenatt och hos allmänheten.per

6 91 kap. § andra stycket RF stadgas vissa förbud för statsråd. Statsråd får för det första

inte utöva allmän enskildeller tjänst. Detta stadgande kan knappast vålla några tolkningssvå-



22 Bakgrund SOU 199322

righeter. För det fårandra statsråd inte inneha uppdrag eller utöva verksamhet kansom
förtroendetrubba för honom. I grundlagspropositionen uttalas 284s. i denna del

fårDet från fall till fall bedömas det förtroendetrubbar för statsrådettom
inneharhan visst uppdragatt eller vissutövar verksamhet.ett allmän-Ien

het torde gälla det är olämpligt statsråd haratt uppdrag inom bolag,att ett
förening eller inrättning, verksamhet har huvudsakligen ekonomisktvars
syfte.

Att undantagslöst upprätthålla sådan regel, detsägs därefter, låter sig emellertid inteen
Ågöra. andra sidan kan också innehav uppdrag slag ha menlig inverkan påannatav av

förtroendet för den statsrådstjänst.utövar givetvisHär kan uppstå gränsfall ochsom tolk-
ningstvister.

Något vid sidan sistnämnda förbud ligger den vid upprepade tillfällen diskuteradeav
frågan statsrådens aktieinnehav. Den utreds för närvarande Etikkommittén.om av

Den styrande makten

I l kap. 6 § RF sägs, regeringen riket och denatt är ansvarig införstyr riksdagen.att Stats-

skicket är parlamentariskt. 12I kap. RF formerna för riksdagens kontroll ochanges an-
svarsutkrävande.

Vad i den styrande makten inteär definierat i RF. I grundlagspropositionensom ryms

230sägs s. innehållRFs får läsa sig tillatt innebörden. Härav följer, i denman av att
styrande makten alltså inte ingår de befogenheter tillkommer riksdagen, dvs. främstsom
stiftande lag och fastställande statsbudgeten. denI styrande makten inryms inteav hellerav
domstolarnas rättskipning. Däri ingår däremot vidsträckt förordningsmakt, grundad delsen

delegation riksdagen, dels direkt RF. Vidare gäller, medel och övrigaav att statens
Överenskommelsertillgångar står till regeringens förfogande. med eller mellan-statannan

folklig organisation ingås regeringen, dock med förbehåll för riksdagens godkännandeav att
i vissa fall måste inhämtas. Enligt ll kap. 6 § lyder förvaltningsmyndighetemaRF under

Ävenregeringen, bortsett från riksdagens myndigheter. kyrkomötets myndigheter är undan-

punkt ll i övergängsbestämmelsematagna till RF. enskiltEtt statsråd har däremot inte

någon befálsrätt över myndigheterna. Bestämmelserna i ll kap. 6 § RF alltså avståndtar
från ministerstyre.
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Myndigheterna har betydande självständighet. Särskilt viktigt är, enligt ll kap. 7 §atten
regeringen inteRF får bestämma, hur förvaltningsmyndighet skall i särskilt fall besluta i

ärende myndighetsutövningrör enskild eller kommun eller tillämp-mot rörmotsom som
ning lag.av

ÖverhuvudAllt ingår i regeringens styrande funktion inteär iomnämnt RF. tordesom

gälla denna funktion bör uppfattas restfunktion förstatt och främst i förhållande tillsom en
riksdagens befogenheter.

viktig uppgift förEn regeringen framär lägga förslag till riksdagen i frågor,att där

beslutanderätten tillkommer riksdagen. Regeringen skall enligt 3 kap. 2 första§ stycket RO

årligen avlämna proposition förslagmed till statsbudget. Det ocksåär praktiskt alltidtaget
regeringen väcker förslag i lagfrågor. Till regeringens disposition står kommittéväsen-som

det.

Beredningen regeringsärendenav

Regeringen regeringsärenden.avgöra finnsDet tvåstyr regeringsären-attgenom typer av
egentligaden, dels styrelseârenden, ofta politiskt betonade, propositioner, traktater,som

förordningar, dels förvaltningsärenden, utnämningar och överklaganden. det.ex. I senare
ärendena fungerar regeringen förvaltningsmyndighet.högstasom

För beredningen regeringsårendena förfogar regeringen enligt 7 kap. 1 § RF överav ett
regeringskansli. ingårI detta departement för skilda verksamhetsgrenar och Statsrádsbe-

redningen. Regeringen bestämmer ärendefördelningen mellan departementen. Deras antal

och benämningar inte reglerade iär grundlag. Statsministern bland statsråden departe-utser

mentscheferna. Han kan dock enligt kap.7 5 § förordnaRF något statsråd änatt annat

departementschefen skall för ärende eller ärenden hör till visst departe-svara grupp av som
möjlighetDenna har utnyttjats i omfattning. Genom förordnanden enligtment. 7 kap.stor

5 § har i dagens läge samtligaRF statsråd, vilka inte departementschefer,är ett eget an-
svarsområde. Undantag gäller dock för statsministern.

Regeringsärendena med vissaavgörs, undantag, kollektivt regeringen vid regerings-av
3sammanträde 7 kap. § förutsätts,RF. Det beredning har innanägt ärendenaatt rum

Någraavgörs. ytterligare regler beslutsförfarandet vid regeringssammanträde RFom ger
inte.
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bör tillfogasDet Utrikesdepartementet intar särställning det ocksåatt äratten genom
centralt ämbetsverk för hela utrikesförvaltningen.

Tilläggas kan, det inom varje departementet finns vissa ärendenatt avgörstyper av som av
departementschefen, s.k. departementschefsärenden.

Ansvarig för beredningen ärende det föredragandeär statsrådet. I RF 7 kap. 2 §ettav
isägs denna del bara behövliga upplysningar och yttranden skall inhämtas från berördaatt

myndigheter sammanslutningar och enskilda skall lämnas tillfälle sigsamt att i denatt yttra
omfattning behövs. Beredning förekommer såväl inom departement mellanettsom som
departement, i allmän beredning med samtliga statsråd. Formema och praxis skiftat.ex. kan

regeringar.mellan olika ligger iDet sakens enpartiregering inte fungerar pånatur att en
koalitionsregering.sättsamma som en

faktiskaDen verksamheten

rättsligaRF bara den för statsrådens verksamhet. denna faktiskt sigHur gestaltarger ramen
beror i hög grad på ärendenas givetMen sjudagarsveckanär praktiskt gårart. att taget

försvaratill initiera föra förklara ochatt regeringens politik i olikasamt ut, sammanhang. I

riksdagen regeringsförklaringar, debattinlägg interpellationer frå-ochgenom samt svar
i massmedierna likaväl föredrag för och förhandlingar och kontaktergor, som genom genom

med partiavdelningar, kommuner, näringsliv intressesammanslutningaroch i hela landet.

Viktigt för statsråd ocksåär informerad förvaltningsmyndighetemasett arbeteatt vara om
inom statsrådets område. statsrådenFör är utlandskontaktema betydelsefulla ochnumera
därför tidskrävande.

Se vidare utredningens bedömning under avsnitt 6.1.
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2.2 Formerna för bestämma arvoden till statsrådenatt

Tiden före âr 1984

Före år 1984 bestämdes statsrådens arvoden regeringen. När regeringen fastställdeav
arvodena följde den regel löneutvecklingen för vissa statliga chefstjänstemän.som

l samband 1957med års revision löneplaner beslöt regeringenstatens statsrådenav att
skulle erhålla enligtarvode dåvarande lönegrad B dock till utrikesministern skulle utgåatt
arvode motsvarande lönegrad 9.B Vid den tiden i lönegrad 8B placerade bl.a. general-var

Överbefálhavaren,direktören i Postverket och medan i lönegrad B 7 placerade bl.a.var
justitieråden och presidenten i Svea hovrätt.

l april 1965 godkände riksdagens dåvarande lönedelegation regeringen fick flyttaatt upp
vissa chefstjänstemän i högre lönegrad. Vid därpåden följande löneplansrevisionen fannen

regeringen, flertalet statsråd också uppbar arvoden riksdagsmanatt 2 910 kr i måna-som
den. Regeringen avstod därför från justera arvodesnivån för statsråden. Frånatt och med

den 1 juli 1966 betalades därför arvoden till statsråden med belopp motsvarande lönegradett

C dennaI lönegrad vid tid bl.a. justitieråden placerade.var samma
Från och med den l 1974 utgår inte längre något ledamotsarvode till riksdagsleda-mars

möter, statsråd.är förändradesDärmed förutsättningarna för fastställandesom stats-av
rådens arvoden. Med stöd riksdagens lönedelegations godkännande beslöt regeringenav
därför den 29 1974 arvodena till statsråden från och med denatt l årmars mars samma
skulle betalas med belopp motsvarande lönen till tjänstemänett i lönegrad 31.F Denna

lönegrad då den högsta inom statligaden sektorn. denI vid denna tid placeradevar var
bl.a. Överbefalhava-generaldirektörema i Socialstyrelsen, Postverket och Televerket samt

ren.

Efter överenskommelse mellan SAV och de statsanställdas huvudorganisationeren trädde

den julil 1977 det s.k. chefslöneavtalet i kraft. innebarAvtalet bl.a. vissa chefstjäns-att

temän, utöver baslön, fick antal tjänstetillägg. För statstjänstemändeett verkscheferen och

motsvarande hade haft lön i nivå med statsrådens arvoden tillämpades såavtaletsom deatt
fick lägst sju och högst nio tjänstetillägg utöver baslönen. Regeringen beslöt, reglernaatt

baslön tjänstetilläggoch i chefslöneavtalet också skulle tillämpasom statsråd. Antalet
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tjänstetillägg för statsråd skulle dock bara innebar,Det statsråden den l juliattvara sex.
1977 fick arvode 80014 kr i månadenett medan lön till verkschefema betalades med 15

600 17 200 ikr månaden. Den koppling statsrådens arvoden till chefslöneavtaletav- som
regeringen hade bestämt innebar dessa kom alltmer halka efter lönernaatt till verksche-att
fer och motsvarande. Regeringens beslut den l september 1983 med föreskrifter löne-om
förmåner för statsråd medförde statsrådens månadsarvode för år 1983m.m. att blev 18 040

kr. Månadslönen till verkschefema uppgick samtidigt till 21 840 31 690 kr.-

Statsrádslönenämnden

oktoberI 1983 tillsatte regeringen kommitté Statsrådslönekommittén med uppdragen att- -
föreslå riktlinjer för hur statsrådens löner, traktamenten och kostnadsersättningar skulle
fastställas för framtiden. Kommittén leddes f.d. landshövdingen Per Eckerberg. Denav
överlämnade i maj 1984 betänkandet 19848Ds C Riktlinjer för statsrådens löner och

traktamenten.

Kommittén föreslog, statsrådens arvoden skulle fastställasatt med utgångspunkt från det
högsta löneplansbeloppet, dvs. det gällde för bl.a. justitieråden, med tillägg 25som ett av

För statsministern skulle dock tilläggetprocent. 35 innebarDetta relativtprocent.vara en
kraftig uppräkning, enligt förslaget skulle genomföras i och fulltsom tre steg vara genom-
förd den januaril 1986. Kommittén föreslog vidare rådgivande statsrådslönenämndatt en
skulle inrättas för följa utvecklingen på löneområdetatt och lämna förslag till regeringen om
ändringar statsrådens förmåner. Nämnden borde bestå högst fem ledamöterav medav
dokumenterade erfarenheter inom såväl offentligaden den privata sektorn.som

Med anledning Statsrådslönekommitténs betänkande föreslog regeringen i propositio-av
198485 17 inrättande statsrådslönenämnd sådannen nämnd skulle inrättasom attav en en

med uppgift fr.o.m. år 1985 beslutaatt statsrådens arvoden och övriga avlöningsför-om
måner. Regeringen hade tidigare år beslutat, arvodet för år 1984 skulle betalasattsamma
med 24 000 kr i månaden till statsministern och 22med 000 kr i månaden till övriga stats-
råd. Vid riksdagsbehandlingen tillstyrkte KU bet. l98485KU 12 regeringens förslag och
anförde bl.a.
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nämndmening det värdeEnligt utskottets är permanentatt av nuenav
bedömningar bör det blinämndensinrättas. På grundvalslagaktuellt av

regeringsledamötemas arvodenjusteringarregelbundnamöjligt göraatt av
arvodeshöjningar vid ochåtföljandeEftersläpningar med ettstoram.m.

därigenom undvikas.förekommit år kanundertillfälle senaresomsamma

reservationer. Enligt den borde nämndenfogade två mfannsbetänkandeVid utskottets ena

andra avvisadesrådgivande funktioner. I den csynpunkter bara hafrån principiella av

följde emellertidRiksdagen KUpå särskild nämnd.tankenkonstitutionella skälfrämst en
19848540.skulle inrättas rskr.Statsrådslönenämndenalltså förslagetbifölloch att

Statsrådslönenämnden. Ord-iregeringen ledamöter1984 förordnade13 decemberDen

i nämnden förordna-Till övriga ledamöterEckerberg.landshövdingen Perförande blev f.d.

f.d.Astrid Kristensson,f.d. landshövdingenCurt-Steffan Giesecke,SAF-chefenf.d.des

Nordenskiöld. Sedan PerTCO-ordföranden OttoNilsson och f.d.LO-ordföranden Gunnar

f.d löneministemlandshövdingen ochf.d.till ordförandeavlidit, förordnadesEckerberg

f.d. PTK-till ledamotNordenskiöld avlidit, förordnadesSedan OttoBertil Löfberg. ny

ordföranden Seregard.Ingvar

1991juli hade Stats-1984 till den l18 decemberdentiden från och medUnder samt

delmâlsättning nämndenhade19 sammanträden. Somsammanlagtrâdslönenämnden ur-

respekti-135statsråds skulleövriga arvodenstatsministerns och procentsprungligen att vara

uppnåddes först dendelmålregeringsrâd.justitierâd och Dettaförlönen125 procent avve
statsrådens arvoden mednivån fördärefter bedömaavsågjanuari 1989. Nämnden ut-l att

Nämndencivila sektorn.offentliga densåväl inom denlöneutvecklingenigångspunkt som

övriga nordiska länderna.statsråden i detillnivån för arvodenatillockså hänsynämnade ta
siginte ansåg1989 medförde nämndenjanuariefter llöneutvecklingen denBland attannat

1990 beslöt nämnden9 novembersin målsättning. Dengenomförafullt att stats-kunna ut

1991. Vid tidpunktenjanuari denfr.o.m. loförändrade denskullerådens arvoden vara
övriga statsråd.43 000 förstatsministern och kr500 förtill 46 kruppgick arvodena
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Statsrádslönenämndens avveckling m.m.

Riksdagens ställningstaganden hösten 1990

sittI betänkande 19909lKU18 Oförändrade arvoden till riksdagens ledamöter m.m.
framhöll KU hösten 1990 starka skäl talade för samordning mellan fastställandeatt en av
arvoden för statsråd för riksdagsmän.och Arvodet till riksdagsmännen borde därvid tjäna

utgångspunkt. fanns vidareDet enligt utskottet principiella invändningarsom mot att en
myndighet, underställdär regeringen, bestämmer statsrådens arvoden. Riksdagensom gav
Riksdagens förvaltningskontor och regeringen till känna vad utskottet hade anfört rskr.

l9909187 88.och

Regeringens proposition sjukavdrag för statsrådenom m.m.

propositionenI 199091 170 sjukavdrag för statsråden lade regeringen fram för-om m.m.
slag till lag sjukavdrag för statsråden. Förslaget föranlett bl.a. de ändringar ien om var av
den allmänna sjukförsäkringen hade i kraftträtt den l 1991. enlighetI med beslutsom mars

riksdagen utfärdade regeringen lagen 1991359 sjukavdrag för statsråden bet.av om
199091KU44, rskr 199091284.

Awecklingen Statsrådslönenämndenav m.m.

19909121701 behandlade regeringen riksdagensockså skrivelse i fråga samord-prop. om
ningen förarvoden riksdagsledamöter och statsråd. kunde enligtDet propositionenav vara

sinavärde regeringen inte själv bestämdestort att arvoden. En ordning innebör-med denav

den borde därför finnas också i fortsättningen. Vidare regeringen ansåg sig inteattangavs,
heller för framtiden böra redovisa någon uppfattning vilka grunder statsrådensom arvo-
den borde fastställas.

Med anledning regeringens uttalanden i 199091 170 behandlade fråganKUav prop. om
samordning arvodena mellan statsråden och riksdagsledamöterna. Samtidigten behand-av

lades två motioner m ic vilka begärdes samordning de aktuella arvodenaattresp. en av
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hänvisade tilll9909lKU48 utskottet vadbetänkandetill stånd. sittIkommaskulle man

tjänariksdagsmannaarvodet bordeförtaladestarka skälanförthadetidigare attatt somom
följande.anförde vidare bl.a.statsråd.för KUarvodenför fastställandeutgångspunkt av

anledning i prin-närvarande intefinns föruppfattningEnligt attutskottets
riksdagsledamötemasstatsrådens ochrelationerna mellancip ändra arvo-

enligtsig för börtidigare uttalatutskottetsamordningden Den som---.
statsrådsarvodetlagreglering knyterlämpligen skeutskottet somgenom en

lagreglering försådan skulleMedriksdagsledamöter.förtill arvodet en-
återstå traktamente,bestämmaendaststatsrådslönenämnden att reseer-om

mening inte längreenligt utskottetsförmåner. kandylika Detsättning och
handläggning enbartnämnd försärskildbehållamotiverat att avenanses

frågorockså lagregle-föreslår i dessaställetfrågor. Utskottetdessa att nu
således avvecklas.statsrådslönenämndenbakgrund bördennaMotras.

199091361. anledningMedrskr.förslagi enlighet med utskottetsbeslutadeRiksdagen av

1991359ändring i lagen1991832regeringen lagenutfärdadebeslutriksdagens omom

lagbeslut tillriksdagensrubrik ändradesstatsråden.för Lagenssjukavdrag omgenom

betänkandefogad till dettalydelsefinns i sinför statsråden Lagenarvoden senastem.m.

bilagasom
arvode198 detstatsråden medarvode tillbetalasEnligt § arvodeslagen procent1 somav

uppgår till 215arvodestatsministernsdockriksdagen, procenttill ledamöterbetalas attav
46 494 krstatsministern arvode meddärför1991 erhölll juliledamotsarvodet. ettDenav

månad.42 818 krmedövriga statsråd arvodemånad och ett perper
1988589i ersätt-bestämmelser lagenfrån vissaavvikelser199014171 lagen omom

311990 denl oktoberför tiden denföreskrevs,till riksdagens ledamöterning attm.m. -
det arvodemånad, dvs.625 krutgå med 21skulle1991 ledamotsarvodedecember somper

september 1990.ihade betalats

självklarregeringen detsågStatsrådens arvoden1990912200propositionen1 som en

regering-frånrekommendationer denstabiliseringspolitikeffektivförutsättning för att aven
följdes. DetRehnberggruppens.k.särskilda förhandlingsgruppen denförordnadeen

januari 1992 inte skulle ske.den llöneökningarregeringen någrabl.a.innebar enligt att per

till statsråden.ochtill riksdagens ledamöterockså arvodenasjälvfallet gällaDetta borde

199091K98 Janmotionriksdagen19909l200 följdes iPropositionen avenupp av

riksdagsledamötemasskulle beslutariksdagenyrkandeBergqvist m.fl. s med att arvo-att
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fastfölja riktlinjer hade lagts Rehnberg-år 1991 delar skulle deefter i alladen även som av

EYUPPCU-
1991motionen behandlades KU under höstenproposition och den nämndaRegeringens av

Utskottet föreslog,l99192KU5 Riksdagsledamötemas arvodenbetänkandeti attm.m.

träffatsavtal hade grundvaltill de centralastatsrådens arvoden skulle avanpassas som

därför tillgodoräknas höj-rekommendationer. Statsråden borde kunnaRehnberggruppens

2,36vilket innebar sammanlagtdärefter 1,15först 1,2 ochningar med procent,procent

lönejusteringargenerellaenligt avtalademotsvarade KU motsvarar deDettaprocent. som

januari 1992den 1 bordeifrån själv medverkat till. Fr.o.m.utgått ellerRehnberggruppen

månad till statsminis-höjas till 43 830 kr ochtill statsrådendärför enligt arvodenaKU per

månad.till 47 593 krtern per

betänkande.uttalade vidare i sistnämndaKU

finns förskäli likhet med förvaltningsstyrelsen detUtskottet att enanser
statsrådens arvoden denkonstruktion för fastställandet än somavannan

får ankommatill statsråden Detgäller enligt lagen arvoden m.m.om
förslag iåterkomma medfrågan ochregeringen låta utreda snarastatt

riksdagen sinbörutskottet har uttalattill riksdagen. Vadämnet somnu
regeringen till känna.mening ge

Riksdagensärskildareservationer och yttranden.fogades antalTill utskottets betänkande ett

199l9262. anledningförslag rskr. Medemellertid i enlighet utskottetsmedbeslutade av

från vissaavvikelser19911877utfärdade regeringen bl.a. lagenriksdagens beslut om

fogad tillfinnstill statsråden Lageni 1991359 arvodenbestämmelser lagen m.m.om

bilagabetänkandedetta som

riksdagsbehandlingAktuell

motionerantalmotionstiden väcktsden allmännaVid 199293 års riksmöte har under ett om

också statsrådens arvoden;viss utsträckning bäringmed iriksdagsledamöternas arvoden

199293K329 kds ochl99293K327199293K317 c,l99293K304 s, v,mot.

l99293Fi204 nyd.

aktualiseratskrivelse till KUförvaltningsstyrelse i februari 1993 iRiksdagens har en
1993.efter utgångenocksåfrågan frysning riksdagsledamöternas arvoden av marsom en av
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3 Internationella jämförelser

fråganhar ankommit utredningen undersöka hur fastställandeDet arvoden tillatt om av

förmåner för i jämförbaraoch statsråd har lösts andra länder. Utredningen har därför hämtat

uppgifter förhållandena i 16 bilaga 2sammanlagt andra länder. redovisas i tabell-Iom

form för land formerna för fastställande arvodesnivåer övriga för-land arvoden, ochav

måner till statsråd, ministrar Uppgifteroch andra regeringsledamöter. ersättning förom

representation i inte erhållits.0.1. har allmänhet

fastställsI det övervägande antalet de undersökta länderna arvodena till statsrådenav

direkt i eller lagstiftning. ilag med stöd Endast länder det regeringen självärettav par som

fastställer ersättningen till regeringsledamöterna. fastställsI Island och Nya Zeeland arvode-

särskilt enligt vissa allmänna riktlinjer, såsom tillarvodena skallett attna av organ anpassas

ekonomiska jämförbara ersättningarna inom privatadet allmänna läget med densamt vara

sektorn till likartat arbetsuppgifter regeringsledamöter.med och deIpersoner ansvar som

flesta från vilka utredningen in uppgifter nivån förländer har hämtat arvoden till statsrå-är

direkt indirekt vissaden eller kopplad till högre statstjänstemäns löner eller till allmäntett

löne- kostnadsindex.eller

för Belgien, för statsrådenMed undantag Island och grundarvodet i de under-Norge är

sökta länderna högre eller betydligt arvode till statsråden.högre ån nuvarande de svenska

Till statsråden erhåller fullt eller något reduceratdetta kommer arvode parla-att som- -
del i förutsätt-mentsledamöter. I länderna ledamotskap parlamentet dessutomären av en

ning för statsråd.uppdraget som

så samtliga vidareundersökta länder får statsråden övrig ersättning ochI gott som

förmåner, såsom representationsersättning, bilförmån, bostadsförmån och traktamenten.

Även till skattefrihet oftast fram-hänsyn eller mycket skattekonsekvenser,utan gynnsamma

står förmåner i allmänhet fördelaktiga vid jämförelse med motsvarandedessa klartsom en

förmåner för ersättningaroch till de svenska statsråden.
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modeller för4 Några fastställande lönerav

4. 1 Allmänt

uppgift för utredningen varitEn har för- och nackdelarpröva med koppla statsrådensatt att

till tillarvoden löner och arvoden betalas någon någraeller anställda. Ettsom grupper av
alternativ utredningen också har bindaprövat är arvodena till något mått pris-attsom av

eller kostnadsutveckling används i Utredningensamhället. redovisar i följandedetsom en
del modeller skulle kunna tänkas använda eller har vid fastställandeanvänts arvode-som av

till statsråden. Till finns ocksåbetänkandet bilaga 1 fogad jämförelse löne-na som en av
1973utvecklingen mellan åren 1992 för statsråd, riksdagsledamöter, domare och vissa-

chefstjänstemän inom statliga bilaganden sektorn. I redovisas också förändringarna KPI,av

AKI och basbeloppet under period.samma

4.2 tjänstemän inom den statliga FörvaltningenHögre

Kännetecknande för utvecklingen statliga lönepolitiken frånden mitten 1980-talet ärav av
övergången från tämligen stelt lönegradssystem till för individuell lönesättningett ett system

främstbaseras tillgodose behovet rekrytera behållaoch kom-ett system att attsom av-
arbetskraft. faktorer vid lönesättningenAndra beaktas individensär förmågapetent attsom

utföra arbetsuppgifter nå mål.sina och Under de år då råddedet brist på arbets-att uppsatta

kraft tonvikten främstlades de marknadsmässiga inslagen i lönepolitiken. Grundprin-

ciperna för lönepolitik lades fast i personalpolitiskadenna den propositionen 198485prop.

219.

Utvecklingen till individuell lönesättning har olikaskett sätt. För de högre tjänste-en

cheferna påbörjades chefslöneavtalmännen den allvar det år 1985 ersattegenom som

från 1985motsvarande avtal år 1977. årsl avtal varken någon lägsta eller någonett angavs

T2 13-0259
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högsta lönenivå lönesättningen skulle baseras statsförvaltningensutan behov tillattav
sig knyta kvalificerad ipersonal ledande ställning ---.

Utvecklingen med individuell lönesättningmot har bl.a. inneburit,ett system detatt
finns spännvidd i lönenivâerna mellan de högsta statligastor tjänstemännen.numera en

Chefslöneavtalet gäller för de högre tjänstemännen närmast under verkschefema. Här

märks avdelningschefer och länsrád.t.ex. Deras löner bestäms Statens chefslönenämnd,av
är Sammanlagt bestämsett cirka 500partssammansatt 1 högre tjänstemänssom ochorgan.

domares löner chefslönenämnden. Medellönen cirka 32 000 iutgör kr månaden. Spänn-av
vidden är dock betydande mellan 23 000 60och 000 i månaden.kr Löner, överstigersom
60 000 kr i månaden, betalas dock, till fåtal chefstjänstemän, främst chefernaett närmast

under verkschefen i de affärsverken.stora

Tjänsterna generaldirektör och motsvarande landshövding omfattas ocksåsom samt av
chefslöneavtalet. De nämnda tjänsterna tillhör dock den s.k. undantagskretsen. innebär,Det

lönerna bestäms ensidigt regeringenatt medverkan chefslönenämnden.utanav av
Vid utgången 1992 hade 24 generaldirektörerna lön understeg 00040av mars av en som

kr månad. 35 generaldirektörer hade lön mellan 40 000 och 50 000 kr månad,per en per
medan bara nio generaldirektörer hade lön mellan 50 000 kr och 60 000 kr månad.en per
Fem generaldirektörer hade lön 60 000översteg kr månad, den högsta lågen som per varav

140 000 ikr månaden. lönDenna torde främst förklaras vederbörande direktrekry-attav
från motsvarande chefsposition i näringslivet.terats en

Lönerna till landshövdingarna har hävd varit tämligen enhetliga. Med undantagettav par
hade landshövdingarna vid utgången 1992 lön cirka 41 500 kr månad.av mars en per

Gemensamt för verkschefema och landshövdingarna är de, sina fastautöver löner, iatt
vissa fall förhållandevisuppbär förarvoden olika uppdrag, främst i styrelser,stora nämnder

och statliga utredningar.

Med hänsyn till bl.a. den individuella lönesättningen för verkschefema och den ändrade

strukturen för statligade myndigheterna är det inte möjligt för denna redovisaatt grupp en
rättvisande jämförelse löneutvecklingen under är med statsråden.av senare
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4.3 Domare

Vissa högre domare justitieråd, regeringsråd, presidenter, lagmän m.fl. omfattas också- -
chefslöneavtalet. Lönespridningen för dessa kategorier är emellertid inte lika förav stor som

andra chefstjänstemän. Domaryrkets karaktär har nämligen böra medföra löneni-ansetts att
våema visar på vilken nivå domarna verksammaär på deras individuellaän skicklig-snarare

het. kollegialaDen beslutsordningen och det ofta ringa inslaget arbetsledning har ocksåav
spelat in. Sedan det gamla lönegradssystemet definitivt avskaffats för statstjänstemännen

ramavtalet 1989löner 1990 för statstjänstemän m.fl. RALS 1989 90,genom gällerom - -
individuell lönesättning för övriga domare. Lika lite för de högstanumera domarnasom

omfattas chefslöneavtalet lönespridningenär för domare på s.k. rådsnivåsom särskiltav

stor.

I slutet 1980-talet drabbades domaryrket rekryteringsproblem. I storstäderna läm-av av
månganade domare främst de icke ordinarie även del ordinarie föryrket välbe-men en- -

talda anställningar inom bl.a. banker, revisionsbyråer försäkrings- och fastighetsbolag.samt

linjeI med den statliga lönepolitiken gjordes därför i de olika löneavtalen satsningarnya

domarna.

Lönema den l april 1992 för justitierådenär och regeringsråden 00041 ikr månaden

för rådmän, hovrättsråd och kammarrättsråd isamt genomsnitt 27 600 ikr månaden. Löne-

utvecklingen för domare fr.o.m. år 1983 april 1992 92utgör Statsrådsarvo-t.o.m. procent.
dena har under period ökat 150medsamma procent.

4.4 Riksdagens ledamöter

Arvodena till riksdagsledamöterna har i huvudsak varit kopplade till lönerna för statliga

byråchefer rådmän, hovrättsråd och kammarrättsrâd.samt Enligt beslut riksdagen bet.av
199192KU5, 19919262rskr. skall fr.o.m. år 1992 inte längre byråchefslönerna ingå i

jämförelseunderlaget jfr avsnitt 2.2. Som motiv anfördes jfr avsnitt 4.2 utvecklingen mot
individuella löner. Räknat årsbasis har riksdagsledamötemas arvoden ökat 406med pro-
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fr.o.m. år 1973 1992.cent Motsvarande ökning fört.o.m. statsrådsarvodena 367ärmars

procent.

4.5 Kommunalt förtroendevalda

Kommunförbundet genomför sedan år 1971 tredje år undersökning b1.a.vart arvodenaen av
till de förtroendevalda det kommunala planet. Den undersökningen utfördes årsenaste
1992. Samtliga landets 286 kommuner omfattades undersökningen.av

Undersökningen visar, den l januari 1992 medelvärdetatt för månadsarvodet till kom-

munalråd i hela landet 26 950 kr föroch storstäderna 31 670 kr. För de heltidsengage-var

rade förtroendevalda medelvärdet för i hela landet månadsanodet 26 670 kr.var

4.6 AK1

Arbetskostnadsindex AK1 mäter lönekostnadsutvecklingen, sedd arbetsgivarensur syn-
vinkel. AK1 delas i två index för arbetare inom industrin AK1-Aett och förupp ett-
industritjänstemän AK1-T.

1 betänkandet SOU 1992102 Myndigheternas förvaltningskostnader budgetering av-
pris- och löneförändringar har Ramanslagsutredningen föreslagit, i fullt utbyggtatt ett ram-
anslagssystem AK1 skall liggaA till grund för lönemedelsberäkningen till myndigheterna.

Index för AK1 A med år 1973 utgångsår förhar samtliga de yrkeskategoriersom som
ingår i underlaget i genomsnitt ökat till 511 i maj 1992. Lönerna har alltså ökat cirkamed

Ökningen411 för statsrådens förprocent. arvoden motsvarande period 367var procent.

4.7 KPI

Konsumentprisindex KPI beräknas SCB. Det skall visa hur konsumentpriserna iav- -
genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen.
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KPI har från och med 1973 till och med 1992 ändrats från 281 till 1324,mars dvs.mars
höjning 371med Under tid har statsrådslönemaprocent.en höjts med 367samma procent.

4.8 Basbeloppet

Basbeloppet fastställs gång årligen. Basbeloppet används främst förnumera en bestämmaatt
utvecklingen olika förmåner inom socialförsäkringsområdet, folkpension,av t.ex. ATP och
sjukpenning. Men även kompletteringspensioner enligt olika kollektivavtal bidragsför-samt
skott, underhåll efter skilsmässa och försäkringsbelopp skilda slag oftaär knutna tillav
basbeloppet.

Basbeloppet för januari 1973 utgjorde 3007 kr medan fördet januari 1993 utgjorde
34 400 kr, vilket innebär ökning 371med Statsrádslönerna har underen procent. tidsamma
ökat 367med procent.
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5 Nuvarande ordning

5.1 Arvoden till statsråden

Författningsstöd

Grundläggande föreskrifter arvoden till statsråden finns i §l arvodeslagen.om

Arvodesnivå

Arvodena till statsråden betalas månadsvis med belopp 198ett detmotsvarar procentsom av
arvode betalas till ledamöter riksdagen. Statsministerns arvode uppgår dock till 215som av

ledamotsarvodet. Arvodet avrundas tillprocent krontal.närmaste helaav

Riksdagsledamöternas arvoden bestäms enligt lagen 1988589 ersättning tillom m.m.
riksdagens ledamöter. Enligt 3 första§ stycket denna lag skall arvode till riksdagsmännen

betalas med belopp för månad den genomsnittligaett lönen för tjänstermotsvararsom som
rådmän, hovrättsrâd och kammarrättsråd. Riksdagens förvaltningskontor beräknar arvodet

årligen för tiden den l oktober den 30 september.-
Den genomsnittliga lönen för rådmän, hovrättsråd och kammarrättsråd uppgick för april

1992 till 27 600 kr i månaden. Med tillämpning lagen tillarvoden statsrådenav om m.m.
skulle därför månadsarvodet till statsråd utgå 648med 54 tillkr och statsministern med

59 340 kr.

Emellertid förgäller tiden den januari 19921 31den 1993 delvis andra reglermars-
såväl för riksdagens ledamöter för statsråden.som

Med tillämpning lagen 19911876 avvikelser från vissa bestämmelser i lagenav om
1988589 ersättning till riksdagens ledamöter utgår för närvarande arvode tillom m.m.

riksdagens ledamöter med 23 425 kr i månaden.
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På motsvarande sätt betalas, med tillämpning lagen 19911877 avvikelser frånav om
vissa bestämmelser i lagen 1991359 arvoden till statsråden arvode till statsmi-om m.m.,
nistern 48med 788 kr i månaden tilloch övriga statsråd med 02545 kr i månaden.

Andra bestämmelser arvodenom

Till riksdagsledamot statsråd utgårär enligt 1 § första stycket lagen ersättningen som om-
till riksdagens ledamöter inga sådana ekonomiska förmåner tillkommerm.m. som annars-

ledamot riksdagen.en av

3 § tredjeAv stycket lagen ersättning till riksdagens ledamöter framgår vidom attm.m.
tillämpning lagen 1962381 allmän försäkring skall arvodet till riksdagen ledamöterav om

inkomst anställning ledamotoch arbetstagare. Någonanses som motsvarandeav anses som
bestämmelse finns inte i fråga statsråden.om

Enligt 3 § andra stycket lagen ersättning till riksdagens ledamöter skall riks-om m.m.
dagens talman erhålla arvode lönen till statsministern.motsvararsamma som

Övriga5.2 ersättningar till statsråden

Representationsersäztning

Kostnader för statsrådens representation i tjänsten betalas i allmänhet från respektive depar-

förvaltningsanslag.tements

Resekøstnadsersämzing och traktamente

Författningsstöd

Grundläggande föreskrifter resekostnadsersättning och traktamenten till statsråden finnsom
i 7 8och §§ arvodeslagen.
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Resekostnader

statsråd,Ett inrikesgör inom för sitt uppdrag, har tillrätt traktamente,som en resa ramen
resekostnadsersättning, förråttningstillägg för endags- flerdygnsförrättning,och lönetillägg

för och hemresedagar, bilersättning biltilläggoch enligt de bestämmelseravrese- gällersom
för tjänstemännen i regeringskansliet.

Ett statsråd, ledamotär riksdagen, har dessutom till sådanrätt ersättning vidsom av resor
mellan Stockholm och den valkrets honhan i riksdagen. Vid dessarepresenterarsom resor
får statsrådet bestämma fardmedel.

Ersättning för resekostnader ibetalas allmänhet för faktiska kostnader, kvitto. Vidmot
med bil betalas bilersättning 13med kr mil i vissaoch fallresa även biltilläggegen ettper

med 12 kr mil.per

Logikostnader

Ersättning för kostnader för logi betalas för faktiska kostnader, kvitto. Om statsrådetmot
inte kan visa något kvitto eller inte har haft någon utgift, betalas nattraktamente med 85 kr

natt.per

Vid endagsförrättning utanför den vanliga verksamhetsorten förrättningstilläggbetalas

enligt lokalt avtal. Tillägget varierar beroende bortovarons längd och uppgår till 100 -
250 kr dag.per

Vid flerdygnsförrättning utanför den vanliga verksamhetsorten betalas både skattefrittett
traktamente enligt ARA och skattepliktigt förrättningstillägg enligt lokalaett det avtalet.

Enligt besked från Skattemyndigheten i Stockholms län statsrådensär med tjänstebilresor
statsrådsbilar, limousinservice och tillmotsvarande och från arbetet eller till frånoch

representationstillfallen eller tjänsteärendenandra inte skattepliktiga förmåner. inteFör att
bli bedömda skattepliktiga löneförmåner skall dessa gånormalt direkt till ellersom resor
från bostaden respektive arbetet förrättningen.eller bilresa,En går via hemmet tillsom
privata mål sommarbostaden eller privat fest, kan intet.ex. företagen i tjänsten ochen anses
är därmed inte skattefri.
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Utrikes tjänsteresor

till resekostnads-ramenför sitt uppdrag, har rättinomstatsråd, utrikesgörEtt en resasom
vidför statstjänstemän utrikesgällerenligt bestämmelserersättning och traktamente de som

Enligt förord1991 1754.utlandsreseförordningenintagna ibestämmelserDessa ärresor.
för olika ländervarierarbeloppresekostnadsersättning, traktamente, medningen utgår som

vissa städerför logikostnader. störreersättning För150 865 kr dygn ettsamt angesper-
service eventuellinklusive ochbadpris för enkelrum mednormalt godtagbarahögsta ett

skatt.

makatillsammans medtill statsrådinbjudanVid utrikes föranledda attettav enresor
regeringsbeslutenligtmakanmakenofficiellt imake besök ägergöra ettstatett en annan

resekostnadsersättning och traktamenteuppbära22 juni 1983 allmänna medelden rätt att av
makamake vid inrikesutgår tillförmånerersättning för hotellkostnader. Motsvarandesamt

minister, åtföljsför utländskstatsråd värdföranledda äratt ettt.ex. som avenavresor
inbjudits delta isin makamake hartillsammans medmaka make, eller då statsråd ettattett

kungamiddag.nobelprisutdelningen ellerofficiell karaktär,större t.ex. enevenemang av

vid dubbel bosättningErsättning

Författningsstöd

på70 från bostadenfärdväg kmstatsråd, har längre änEnligt 6 § arvodeslagen har ett som
för logikostnad medavlöningsförstärkning och tilläggtilltill regeringskansliet,hemorten rätt

regeringskansliet.anställning i Förtidsbegränsadför tjänstemän medbelopp gäller attsom
emellertid förförutsättningarna avdragocksåskallstatsrådet åtnjuta ersättningskall denna

uppfyllda.192837033 3 kommunalskattelagenenligt § punkt varaa
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Avdrag för dubbel bosättning

Vissa statsråd stadigvarandeär bosatta 50än km från Stockholm. uppfyllerDe då imer
allmänhet villkoren för tillrätt avdrag på grund dubbel bosättning. Föreskrifter häromav
finns i 33 § kommunalskattelagen.

Enligt dessa bestämmelser medges avdrag för

logi med belopp den faktiska boendekostnaden på arbetsorten,motsvararsom-
merkostnader för måltider och småutgifter med schablonbelopp 50 kr dag ellerper- - -
styrkta merkostnader,

hemresa i veckan. Avdraget skall beräknas efter kostnad för billigaste färdsätt. Avdragen-
medges dock för tåg- eller flygresa, kostnaden inte oskälig.ärom

Avdrag enligt kommunalskattelagens bestämmelser medges i allmänhet för högst år förtre

gifta eller sammanboende och för högst år för ensamstående.ett

Ersättning enligt avtal

Med tillämpning lokalt reseavtal den 8 april 1991 för anställda i regeringskansliet utgårav

viss ersättning till de statsråd har längre färdväg 70än km mellan bostaden ochsom rege-
ringskansliet ioch övrigt uppfyller kraven för avdrag enligt anvisningarna till 33som

3 kommunalskattelagen.punkt a

Statsrådet ikan dessa fall erhålla tillägg för styrkta logikostnader med högst 000ett 4 kr

i månaden och avlöningsförstärkning med 4 400 i månaden.kr Dessa ersättningar ären

skattepliktiga.

Vidare erhåller statsrådet resekostnadsersättning för mellan Stockholm och hem-resor
Statsrådet har också i falldessa rätt reguljärt flygmedorten. reseavstånd jfratt oavsettresa

7 § arvodeslagen.
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Fri telefon

Statsråden har rätt till fri telefon för tjänstebruk i bostaden, hemorten ioch eventuellen
feriebostad. Dessa telefoner beställs och betalas Regeringskansliets förvaltningskontorav
och betraktas tjänstetelefoner med hemligt telefonnummer. Denna förmånsom inteär skatte-
plikti

Sjukvárdsfåinnåner

Författningsstöd

Enligt §4 arvodeslagen har statsråden tillrätt de sjukvårdsförmåner gäller för tjänste-som
imän regeringskansliet. frågaI sjukavdrag under avsnitt 5.3.om se

Förmåner

För de statsråd, också riksdagsledamöter,är har överenskommelse träffatssom mellanen
Riksdagens förvaltningskontor och Regeringskansliets förvaltningskontor innebörd attav
dessa statsråd har rätt fortsätta patienter vidatt den hälsocentral finns vid riksda-som som

Kostnaderna betalas Regeringskansliets förvaltningskontor.gen. av
övrigtI gäller för statsråden sjukvårdsförmåner för tjänstemännen isamma som rege-

ringskansliet, dvs. läkarvård 95att ersätts med kr för varje behandlingstillfálle. Sjukgym-
nastik och liknande behandling ersätts med 55 kr behandlingstillfálle. Vidare utgårper
ersättning för läkemedel.
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Försäkringsfönnáner

Författnings- och avtalsstöd

tillämpningMed förordningen 19876SAVFS tjânstepensionsrättB 4 för statsrådenav om

omtryckt SAVFS 19897 5 torde dessa försäkringsskyddB ha enligt avtalet statensom
tjänstegrupplivförsäkring TGL-S.

Grupplivförsäkring

Försäkringsförmâner i form grupplivförsäkring i förstaär hand grundbelopp,ettav vars
storlek beroendeär statsrådets ålder vid frånfallet vilkaoch anhöriga efterlämnas.av som

efterlevandeFör makamake eller bam betalas grundbelopp på sammanlagt högstett

206 400 kr basbelopp.sex varjeFör barn under 21 år betalas vidare bambeloppett

68högst 800 kr två basbelopp.

Avlider statsråds makamake, försåkringsförmånkan också utgå. Förmånenett utgörs av
begravningshjälp med 20017 kr 0,5 basbelopp och halvt bambelopp 34 400med krett

ett basbelopp för varje hemmaboende bam under 17 år.

Begravningshjälp

Om statsråd avlider, betalas begravningshjälp med 17 200 kr 0,5 basbelopp tillett döds-

boet.

Reseförsäkring

I den budgetpropositionen prop. 1992931OO bil. l har förslag framlagtssenaste attom
anställda och uppdragstagare hos skall erhålla försäkringsskydd vid istaten ett resor
tjänsten. Statsråden torde vid sådana komma omfattas skydd.attresor av samma
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Pensionsfönnáner

Författningsstöd

Statsråden har tillrätt pensionsförmåner enligt förordningen SAVFS 19876 B 4 tjäns-om
tepensionsrätt för statsråd ändrad SAVFS 199114 13.Bsenast

Egenpensionsförmåner

Egenpension för statsråd kan betalas i formut av
ålderspension, statsrådet avgår vid 65 års ålder ellerom- senare,
sjukpension, statsrådet avgår före 65 års ålder till följd förlust ellerom nedsättning- av av

i arbetsförmågan,

förordnandepension, statsrådet antingen uppfyller förutsättningarna för ålders- ellerom-
sjukpension eller i något fall har sammanlagd statsrådstidannat minst år eller haren av sex
varit statsråd eller statssekreterare och haft tjänst varit förenad med till förord-rätten som
nandepension sammanlagt minst år i oavbruten följd.sex

Den har varit statsråd i minst år inte har till pensionrätt kan isom tre stället få rättmen
till framtida livränta.en

frågaI ålderspension, sjukpension livräntaoch gäller regler förom statligasamma som
arbetstagare i allmänhet. Den har blivit statsråd efter fyllda 65 år har därför inte rättsom
till någon sådan förmån.

Förordnandepension för statsråden betalas från och med dagen efter avgången, dockut

inte under tid då vederbörande åter statsråd.är tillRätten pension i övrigtär absolut och

sådan pension betalas alltså tilläven statsråd övergår tillut statlig tjänst.ett som
Förordnandepension, beviljats efter 21den 1983, skall minskas med 65som mars procent
sådan inkomst anställning och förvärvsarbeteav pensionstagarenannat erhållit föreav som

65 års ålder. Från minskningen undantas belopp, två basbeloppett år.motsvararsom per
Om pensionen avkortats, avkortas också minskningen i motsvarande mån.

förordnandepensionHel före 65 års ålder är

65 pensionsunderlaget till denprocent del detta högst 20 basbelopp,av mot- svarar
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inte 30 basbelopp.överstiger 20del dettatill denpensionsunderlaget men32,5 procent av-
förordnandepension65 år helärfyllervederbörandedåmånaddenmedfrån ochtidFör

basbelopp,högst 7,5del dettatill den motpensionsunderlaget10 svararprocent av-
20 basbelopp,inte7,5överstigerdeltill den dettapensionsunderlaget men65 procent av-

och
30 basbelopp.inte20överstigerdel dettatill denpensionsunderlaget men32,5 procent av-

årslönema.femdemedeltal senasteberäknasPensionsunderlaget ett avsom
statsråd ochtidtillgodoräknasHärvidår.minst 12krävsförordnandepension somhelFör

Är pensionenminskas12 årtiden änkortareförordnandetjänst.tid istatssekreterare samt
medår, dockunderstiger 12tjänstetidenårfjärdedelsvarje heltför0,625med somprocent

0,625.2415högst procent x
allmän1962381enligt lagenbasbeloppeti takt medFörordnandepensionen ändras om

försäkring.

Efterlevandepensionsförmån

Förmånernaefterlevandepension.till20 år har rättunderoch barnmakamakeEfterlevande
statsrådetfallefterlevandepension. deIkompletterandeefterlevandepension ochbestår av

efterlevandelivränta.kompletterandeutgår dock baraegenlivräntatillhadeendast rätt en
dödsfallet,eftermånadenmedfrån ochårfemhögstunderEfierlevandepension utges

eller70 årfylltskulle hadå arbetstagarenmånad ar-omdentill utgångenlängstdock av
frånår räknatfemunderår längst65fylldaefterålderspensionavgått medbetstagaren

280kr varjeförochbasbelopp1,2 ytter-41årsbeloppetefterlevande äravgângen. För en
ärBelopp, gemensamtbasbelopp.0,5200 kr17medhöjs beloppetefterlevande somligare

dem.lika mellanför delasbarn,
basbeloppöverstiger 7,5pensionsunderlagetdåefterlevandepensionKompletterande utges

basbelopp20och7,5 samtmellanpensionsunderlaget32,5beräknasoch procent avsom
medhöjsbeloppDettabasbelopp.3020 ochmellanpensionsunderlaget16,25 procent av

efterlevande-kompletterandehelFörfleraefterlevande änärantaletvissa en.procent, om
så längemakamakeefterlevandetillbetalasPensionen somtjänsteår.20 utpension krävs

20 års ålder.tillnormaltoch till barnogiftleverdennadenne
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Kompletterande eflerlevandelivränta beräknas 30,5 pensionsunderlagetprocentsom av
mellan 7,5 20och basbelopp 15,25 pensionsunderlagetsamt procent mellan 20 och 30av
basbelopp. För flera efterlevandeän sker motsvarande höjning beloppeten vid kom-av som
pletterande efterlevandepension.

Allmän pension

Förutom övriga pensionsförmåner åtnjuter statsråd eller statsråds efterlevande de allmänna
pensionsförmâner i form folkpension och ATP utgår enligt lagen 1962381av all-som om

försäkring.män frågaI sjukpension sker samordning mellan de olika pensionsförmåner-om

na.

Avgångsersättning

Regeringen har fått riksdagens bemyndigande besluta avgångsersättningnäratt skall betalas
till statsråd avgårett vid regeringsombildningsom få någonen utan anställningatt ellerny

kunna fallautan tillbakaatt på någon anställning eller jämförlig verksamhet prop.
198182l74, bet. l98l82AU 27, rskr. 198182443.

Avgångsersättning betalas månadsvis så längeut det förutvarande statsrådet intesom
uppbär någon inkomst förvärvsarbete, dock längst under månader.av sex

5.3 Villkor vid statsråds ledighet

Statsråden har ingen lagstadgad tillrätt ledighet kan sägas alltid i tjänst.utan De kanvara
dock självfallet fysiskt hindrade från fullgöra sitt arbete, tillatt följdvara sjukdomt.ex. av
eller barnafödande. Enligt 2 § andra stycket arvodeslagen skall statsråd, inte kanett som
fullgöra sitt uppdrag grund sjukdom, vidkännas avdrag på sitt arvode.av Avdraget per
dag under sjukperiod 25är för de förstaen dagarnaprocent och 10tre för tidprocent
därefter. Någon förslag till ändring bestämmelserna sjukavdragen för statsrådav harom
inte lagts fram med hänsyn till de redan beslutade ändringarna SFS 19921702 sjuk-om
penning enligt 3 kap. §4 lagen allmän försäkring.om
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statsråds arvode.frånföräldraledighet,vidinga avdrag, ettövrigt görsI t.ex.

ellertid hälsoskälför längrestatsråd,i sakensliggaDet att ett avnatur avensomsynes
från sittbli befriadstatsministern begärsitt arbete, hosfullgörainte kan attorsakannan

uppdrag.
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överväganden6

utgångspunkter6.1 Allmänna

innehållmed starkt positivtuppgiftEn

viktigautomordentligtfast den6i kap. § RFslås l0rdMed dessariket.Regeringen styr
regerings-imedlemmarnaenskildadärmed deregeringen ochpåankommeruppgift som

styrel-landetsledningenföralltså mycketvilarstatsrådenPåkollektivet. stort avett ansvar
för helavisionerpolitiskasinaförverkligaförarbetamöjligheterunika attharDe attse.
politikermångaföreftertraktadmycketdärförframstårStatsrådspostenlandets bästa. som

riksplanet.
mycketfältvidautblickartillfälle till över samtfârregeringsmedlembilden hörTill att en

skilda slag.demänniskormed mestsamarbeteochtill kontaktermöjligheter avstora
också hårdaställerdeninnehåll. Menpositivtstarktalltsåstatsråd har ettPosten som

påfrestningar.fördenneoch utsätterinnehavare storapå sinkrav

kollektivtEnskilt och ansvar

statsrådenriket harstyrelsenförkollektivaföljer med det ansvaret avallt vadUtöver som
Statsrådet ärsådant.inomområdensärskildaeller ettdepartementförnormalt ettatt svara

hennehonom.underärendeni deföredragande sorterarregeringssammanträdenavid som
förprimäraområde detsärskilda ansvareteller genom-sitt departementinomStatsrådet bär

budgetarbetet,häri ärViktiga delarstår.regeringenvilkenförpolitikdenförandet av
fördirektivberedningentill riksdagenskrivelseroch samtpropositioner avutarbetandet av

regeringensförmedlamåste kunnaStatsrådettillkallar.regeringenkommittéerde som
Utöveri arbetet.deminspireramedarbetaretill sinaplaneridéer och samtliksom sina egna

allmänhetifaller ettområdetsärskildadetelleri departementetledningsfunktionema
härviduppgift ärbetydelsefullstatsrådet. Enenskildadetförvaltningsärendenantalstort
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tillsätta eller för regeringenatt bereda tillsättandeatt tjänster, kommittéuppdragav m.m.
med lämpliga innehavare.

Riksdagen stiftar visserligen lag i praktiken utarbetas lagarna till allt avgöran-ensam men
Ävende del inom regeringskansliet. i detta hänseende faller på vederbörandeansvaret

statsråd och på regeringskollektivet medytterst statsministern i spetsen.
De uppgifter har i det föregående medför statsrådenantytts isom avsevärd månatt itas

anspråk för övergripande planering likaväl för föredragningar, sammanträden ochsom upp-
vaktningar, där statsrådet har onödigt dröjsmål uttala sig i frågoratt utan de skildamestav
slag och omfattning.

Arbetet i regeringen förutsätter fortlöpande, kontakternära mellan medlemmarna i stats-
rådskretsen, både på det övergripande politiska planet i viktigareoch ärenden. menings-De
skillnader naturligen sig till känna måste Överbryggas och awägningarsom ständigtger
göras mellan olika intressen i syfte nå bästa möjliga helhetsresultat.att Händelser skildaav
slag, hemma likaväl utanför riket, och den snabba utvecklingen i allmänhetsom påkallar
ofta överväganden och ändrade dispositioner från regeringensnya likaväl från desom en-
skilda statsrådens sida. särskildaI frågor primärt ansvarsområdet för två ellersom avser
flera departement behöver samråd ske mellan närmast berörda statsråd. Kontaktema mellan
finansministern och cheferna för fackdepanementen intar här central plats.en

Regeringen ansvarigär inför riksdagen. fortlöpandeEn granskning statsrådens tjäns-av
teutövning och handläggning regeringsärendena företas inteKU. Det är ovanligtav av att
utskottet hör de enskilda statsråden muntligt. Detta förekommer också i andra utskott. KUs
granskning redovisas i särskilt betänkande och diskuterasett därefter i déchargedebatten,

interpellationerbrukar med publicitet. statsråden har isom stor riksdagen besvaraomges att
och frågor. Denna verksamhet omfattandeär och spänner helaöver statsrådets ansvarsom-
råde.

Alltid redo

Statsrâden måste i praktiken alltid beredda omedelbart tid påatt dygnet, platsvara oavsett-
och övriga uttala sig vidoch behov viktiganär händelserengagemang inträffar elleragera-
akuta problem dyker inom ansvarsområdet. En regeringsledamotannars måste alltsåupp
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Över fortlöpandeförmåga ochmåste statsråden haanträffbar. huvudständigt atttagetvara
händelseutvecklingen.visar sig påkallatsin planering dettaändra närkort varselmed av

Breda kontaktytor

sitt parti, tillkommer för deras delcentral plats ii intarstatsråden allmänhetEftersom enen

måstei valkretsen.både på riksplanet och den Departipolitisk verksamhetbetydande egna

partiorgan likavälandrapartikongress ochmed riksdagsgrupp,hålla fortlöpande kontakt som

påkallar särskildautanför Stockholm, dettasin valkretsstatsråd medsina väljare.med För

arbetsinsatser.

företrädare förmedkontaktytor,viktigt statsråden har bredaöverhuvudDet är t.ex.att

medorganisationer intressegrupperfackliga liksom andra ochnäringsliv och samt myn-

blir också alltmerinternationella samarbeteti övrigt. Detdigheter och allmänna organ

här,upprätthålla den ärkontakterbetydelsefullt. bygga och angettsAtt art, somavupp

anspråk.tid imyckenkrävande och tar

statsråden intarnaturligtdetmassmedierna och till allmänheten ärtillförhållande attI en

ibetydandemassmedierna normaltmedpraktiken kontakternaattityd. utrymmeIöppen tar

och helstifår beredd närregeringsmedlemanspråk. nattEn stort settatt var somvara -
oftaför massmedier,från företrädareinför frågori ställasoch utlandetdag, hemmasom -

expertistill sina medarbetare eller densig tillgångförbereda ochmöjlighet utanatt somutan
antalockså brevfår i allmänhetStatsrådenfinnas området.kan ett stortmottagaannars

Även krävs avsevärtmedarbetare,förslag till utarbetasfrån ettallmänheten. avsvarom

personligen.statsrådetengagemang av
ochrepresentativa uppgifter inomomfattandevanligenfaller vidare utomPâ statsråden

riket.

skyddad sektorprivatIngen

Statsrådetsprivat sektor.inte någon skyddadpraktisktregeringsmedlem harEn taget person-

redovisasi detalj,förflutna ochförhållanden både i detliga ekonomiskaoch nuet penetreras

närstående. Närdesagda gäller ävenmedierna allmänheten. Deti ochoch kommenteras av
särskildastatsråden räkna medtillgångar, fårsina ekonomiskaförvaltningendet gäller av
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regler. Detta problemkomplex utreds för närvarande Etikkommittén, kan väntasav som
utfärda rekommendationer medför avsevärda inskränkningar för regeringsmedlemmarnasom
i fråga den ekonomiska förvaltningen. Som harom framgåttegna avsnitt 2.1, fårovan av

statsråd enligt 6 kap. 9ett § andra stycket inteRF utöva allmän eller enskild tjänst. Stats
rådet får inte heller inneha uppdrag eller utöva verksamhet kan rubba förtroendet försom
hennehonom. I praktiken måste medlem i regeringen avstå från alla arvoderadeen bisyss-
lor.

En sida verksamheten statsråd, vilken har blivitav alltmersom tyngande, hänför sig till
den personliga säkerheten. Statsministern står under ständig skyddsbevakning och kan inte

Ävensig fritt.röra andra statsråd från tidutsätts till för hot. De får inte sällanannan av
säkerhetsskäl underkasta sig bevakning liksom andra restriktioner i fråga sin rörelse-om
frihet sinaoch levnadsvanor i övrigt. Vad har gäller ofta ävensagts vederbörandessom nu
anhöriga. Det år omvittnat innebärdet betydandeatt mental och social påfrestning ståen att

livvaktsskyddunder och underkasta sig andraatt slag åtgärder i fråga personskydd.av om
Den arbetsbelastningen,stora frånvaron fritidostörd och de iäven övrigt oftaav pressade

levnadsförhållandena för statsråden utsätter deras familjeliv för mycket hårda påfrestningar.
Inte sällan utsätts regeringsmedlemmarnas anhöriga för olika former publicitet ävenav om
de själva står helt utanför politiken. Erfarenhetsmässigt kan påfrestningarna på familjeplanet
innebära högt pris både för statsrådetett och för de närmaste.

Ingen anställningstrygghet

Till bilden hör det aldrig kanatt uteslutas regering avgåratt eller statsråden att ett av
någon anledning med kort varsel lämnar sinannan befattning. Det gäller då för statsråden

så snabbt möjligtatt ställa sig både yrkesmässigtsorti och på privatekonomiskadetom
planet.
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särskilda ställningStatsministerns

arbetsuppgifter ochomfattandedesärskildadetbelysaerforderligtinte att ansvar,Det synes
framhållas,förtjänar dock attstatsministern har. Det attpositionden utsattaextremt som

dem.departementscheferna blandstatsråd ochövrigatillsätter utserenligt denneRF ensam

entlediga dem.ocksåkanHan

värderasstatsráds arbetekanHur ett

betydelsefull,utomordentligtstatsrådsuppgiften ärSammanfattningsvis konstateras,kan att
ibefattningjämförbarnågon heltfinnamöjligtintekrävande. Det är attochkvalificerad

kvalifice-tillräckligtför riketvikttjänst. största attprivat Det äroffentlig ellersig avvare
regeringsmed-liksomstatsrådsposternatill attlåta sig rekryterasbereddakrafter ärrade att

nödvändigt.förslits äninteså demån underlättasmöjligi attallverksamhet merlemmarnas
SOUförfattningsutredningens kommentarerinrasammanhangi dettaförtjänar attDet om

stycket9 § andra6 kap.intogssedermerabestämmelsetill den214 som196317 soms.

RF

måste meddeinnehavare,statsrådstjänstensstrikta kravdylikaStäller man
kvalifice-sådanatydligenavlöningsförmånema attförenadestatsrådstjänsten vara

förfogande.sig tillställatvekabehöverskälekonomiska attickerade avpersoner

statsråden ärservice åtgodliksomförmånersådanaandraochersättningEkonomisk en
rekrytering-därmedochverksamhetenmåni sinunderlättaravgörandeintevisserligen men

såintefårställning. Det attoberoendestatsrådens varaockså tillbidrar garanteraDe atten.
svårigheterandraellerekonomiskalltför snävi sitt arbetestatsråd ramhämmas av enett

med derasstatsrådsposternasamhällsintresseockså attplanet. Det ärmateriella ettdet -
vilka demedinreochkraft med dentid och yttrepå insats presssamtobegränsade krav av

Å intefårsidan detandraersättning.tillfredsställandemedförenadeärförbundnaär en-
standard.alltför högtilllyftsstatsrådenupplevsdetså enuppatt som omvara
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Det gäller grannlaga avvägning där hänsyn måsteen till många faktorer.tas Försöken
under tid till stånd tillfredsställandeattsenare arvodessättning för statsrådenen måste
betecknas misslyckade, även Statsrådslönenämndensom inne på rättom väg. Arvode-var
ringen sålundaär låg i förhållande till jämförbaranärmast hemma och i utlandet.grupper
Åtgärderna för underlätta statsrådensatt dagliga liv och verksamhet är också otillfredsstäl-
lande. Orsaken ligger i öppen dag. Det är alltför frestande populistiskagöraatt utspel på
området och uppenbarligen alltför svårt motstå denatt tryck.sortens

När det gäller arvoderingen är det i och för sig naturligt ersättningen till förmå-att och
för statsråden vägs vadnerna utgår till chefernamot för de företagenstörsta inomsom det

enskilda näringslivet, massmediavärlden och även organisationerna på arbetsmarknaden.
Detta gäller särskilt dessa chefer normalt tordesom garanterade avsevärt måttstörreettvara

trygghet vid sin avgång än statsrådav jfr avsnitt 5.2.ett Det står dock klart, sådanatt en
nivå knappast skulle allmänt godtas. Man skulle då hamna i den situation för ivamatssom
det föregående statsrâdsposterna skulle, inte fog, uppfattasutan lockande födkrokarsom
skattebetalarnas bekostnad. Ett anspråk rimligen borde kunna uppställas ärsom emellertid

statsråden åtminstoneatt inte skall behöva stå någon anställd inom den statliga sektorn efter.
Undantag torde dock få göras för cheferna för de största affärsdrivande verken, där för-
månema ibland baseras på de kriterier gäller inom det enskilda näringslivet.som Ersätt-
ningen till statsråden når dock inte heller denna nivå.

På servicesidan är situationen torftig. En översyn servicefrågoma påkalladär medav
avseende både statsråden själva och deras makarmakor, när de funktionerutövar som
i praktiken är betrakta förpliktelser.att som

Rimliga arvoden

Utredningen finner statsrådenssammantaget att nuvarande arvoden och övriga förmåner inte
ligger rimlig nivå vid jämförelse bådeen det slag haren gjorts i föregåendedetav som
och med beaktande vad gäller i de flesta jämförbaraav länder.som Det gäller alltså att
komma till tillräcklig nivå och finna formerupp en att gör det möjligt för framtidensom att
bevara arvodena på sådan. Servicen måste också förbättras.en
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arvodenfastställa statsrådensför6.2 Formerna att

automatisktintetill statsråden börArvodenabedömningUtredningens

något indextillarvoden ellerlöner ellernågonkopplas till annan grupps

priser.ellerför löner

årförekommer sedanavsnitt 2.2framgår underbedömning SomutredningensförSkälen

visser-Uppdragenriksdagsledamöter. ärstatsrådför ochmellan arvodenakoppling1991 en
såföreligger dock normaltDetåtskilligtoch harpolitiskbåda gemensamt. enligen naturav

kopplingsådanbådaomfattning mellan de attinnehåll ochi synesskillnad engruppernastor
naturligtvissig kani förvalör ocholikauppdragensskattningkonstlad, även avom en

tillfråga arvodenaiproblemordning. Sammanuvarandemedenligheti omsomgöras
tillersättningadekvatfastställagällertill detövrigt känna närsig för attstatsråden enger

ersättning liksomocharvodemening sålundautredningens ärEnligtriksdagsmännen. annan

ledamöter.också för riksdagensotillfredsställandeservicenivå

avsnittikategorierdenågontillstatsrådsarvodenakoppling som angesEn annan avav
förlöneri frågaövervägandenmarknadsmässigamedföra bl.a.4.5 skulle om4.2 rentatt-

otill-skullestatsrådens arvoden. Dettaslå igenom ävenskulle varaviss yrkesgruppen
aktuella detnärkanknappast sägasdennaövervägandeneftersom artfredsställande, varaav

enskil-denoffentliga ochbåde deninomAvtalsförhandlingarnastatsråd.rekryteragäller att
på viss elleråretså detomfattningi avsevärd satsardrivs att enada sektorn mannumera

tilldå knutnastatsrådsarvodenaSkullepå andra.följande åretdetoch varavissa grupper
då kan utsättassker,höjningarår avsevärdadelrisk föruppkommerviss somatt engrupp,

6.1. olyckligt.avsnitt Dettaunderkritikför den voresorts angessom
4.6avsnittjfrmyndigheternatilllönemedelsberäkningenförtill grundläggsAKIAOm

sektorn,internationellt konkurrensutsattakoppling tilltydlig den sommedför bl.a.detta en
lönekostnadsutvecklingen påförnormerandeRamanslagsutredningens förslag börenligt vara

meningutredningensenligtframstårkopplingsådanarbetsmarknaden. Enstatligahela den

arvoden.statsrådensgällerdetlämpligmindre närdärmedalltför ensidig ochsom
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En koppling till KPl jfr avsnitt 4.7 innebär i princip garanti för alltid tillför-atten vara
säkrad löneutveckling kompensation fören den allmänna utvecklingensom konsu-ger av
mentpriserna. Det torde knappast förekomma någon yrkesgrupp har sådanaatt garantier in-
skrivna i kollektivavtal eller i enskilda anställningsavtal. detNär gäller arvodena till stats-
råden, skulle därmed sådan ordning framstå olämplig.en som

Samma skäl talar modell med kopplingemot tillsom KPI kan anförasen ordningmot en
där arvodena kopplas till basbeloppet jfr avsnitt 4.8. Detta har till uppgift på främstatt
socialförsäkringsområdet underlag för bedömning kostnadsutvecklingen.ge en Basbe-av
loppet är däremot inte underlag föravsett att bedöma löneutvecklingenattge eller löneni-
vån. Det denna orsak mindre väl instrumentpassar förav bestämma nivån påattsom stats-
rådens arvoden.

Utredningen finner därför statsrådens intearvodenatt lämpligen låter sig med automatik
kopplas till någon yrkesgrupps löner eller till något allmäntannan indexanvänt för löner
eller priser. De olika modellerna kan dock tjäna uppgiften ingå i det underlagatt vägssom
in, nivånnär på statsrådens arvoden skall bestämmas.
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Förslag7

statsrådslönenämnd7.1 En ny

sär-fastställsstatsrådentillArvodenaförslagUtredningens av en

NämndenStatsrádslönenämnden.riksdagenunderskild myndighet

avgångs-ochpensionsförmánerföreskrifterocksåmeddelar om

statsråden.ersättning till

år, räknattidförriksdagenledamöter treNämndens utses avenav
riksdagsvalordinariedåäråret före detjuliden lfrån och med

KU.beredsnämndentillValenförrättas. av

1993.juli1fr.0.m. dentillämpasordningenDen nya

förverkligas bl.a.folkstyrelsen ettsvenskaförslag Denutredningens genomSkälen för
in-nödvändighet utövasmåsteFolkstyrelsen§ RF.lstatsskick 1 kap.representativt av

förtroende-folket. Devaltsdemkrav representerasärskilda attställerdirekt. Detta som
tillställasockså kunnabörgranskas. Dedärför kunnamåste ansvarhandlandevaldas -

gransk-praktiken skerfattar. Idebeslutdeföljdernaförpolitisktföreträdesvis somav-
dennamycketförståeligtärförsorg. Det attmassmediernas avinte minstningen genom

ersättningardefrågor rörriktastider,ekonomiskt kärvaisärskiltgranskning, som
iledamöternaavseendemedi synnerhetgällerförtroendevalda. Dettautgår till desom

regeringen.riksdagen och
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påKrav ändamålsenlig konstruktion för bestämma arvodenaen att

Utredningens huvuduppgift finnaår ändamålsenlig konstruktion,att kan vinnaen som
allmän tilltro, när det gäller bestämma arvodena till statsråden.att

Frågan fastställande dessa arvoden kan delas i två delar. Det gäller förom detav upp
första finna form för arvodena tillatt rimlig och allmäntatt godtagbar nivåen anpassa en
jfr avsnitt 6.1. Konstruktionen förbör det andra följsam till bl.a. löneläget och löne-vara
utvecklingen på arbetsmarknaden. Syftet härvidär den lämpliga arvodesnivån inteatt med

tiden skall urholkas eller förlorad. Arvodena bör vidare kunna fastställas påannars ett
enkelt och administrativt smidigt sätt.

Nuvarande konstruktion medför risk för ryckighet i arvodesnivånen

Som redovisas under avsnitt innebär den nuvarande ordningen riksdagenatt genom
lagstiftning fastställer bl.a. arvodena till statsråden. Gällande konstruktion kopplar arvodena

till lönenivån för viss eller vissa för närvarande lönerna till rådmän, hovrättsrådgrupper,
och kammarrättsråd. sådanEn konstruktion innebär uppenbar risk för ryckighet ien arvo-
desnivån. Kraftiga stegringar arvodena till följd lönelyft för jämförelsegrup-störreav av

förutsätts lätt kritik ersättningenäven dessförinnan släpat efter underperna lång tid.om
Nackdelarna med denna ordning förstärks sammankopplingen med arvodena tillgenom
riksdagsledamöterna. Som utredningen också konstaterar under avsnitt 6.2, finns fördet

närvarande vid sidan nuvarande ordning inte någon modell för fastställa löner ochom att
arvoden vilken fullt enkelt och förståeligt uppfyllerut sätt de kravsamt ett enligtsom
utredningen bör ställas, detnär gäller tillarvodena statsråden. Utredningen måste därför

söka skapa ordning.en annan

En statsrådslönenämndny

Klart är regeringen, bl.a. utifrån allmänna jävsregler,att inte själv bör besluta deom egna
ledamöternas grundläggande förmåner, såsom arvoden pensions- och avgångsersättningsamt
jfr l9909ll70.prop.
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vilken ankommerpå detsärskild nämndåterinföraändamålsenligtMest att envarasynes
femUnder sina drygtavgångsersättning.pensioner ochfastställa arvoden,statsrådenföratt

för sittfungerat välhaStatsrådslönenämndenregeringenmyndighet underår synessom
självregeringenordning därriktasinvändningar kanprincipiella motsyfte. De ensom

konstruktion medockså riktasemellertidstatsråden kantill motarvodena enbestämmer en

sådan myndighet kanBeträffandel9909lKU18.jfrregeringen bet.myndighet under en

ställas detoberoende börfyller de kravintedengällandesålunda organgöras att som

i nämnden ochledamöternaRegeringenarvoden.statsrådensskall besluta utseromsom
konstruktionåtergång tilldärförfinnerUtredningeninstruktion. attdessfastställer enen

inte bör ske.regeringenundermyndighetmed en
underställt och dennariksdagen utsettnämnden konstruerasstället börI ett organavsom

fast-Riksdagenarvodenregeringsledamöternasfår beslutamyndighet m.m.omsomen --
utgifter. medl ochtill allaställning attdärmedoch statensstatsbudgetenställer yttersttar

vilkakonstitutionellinvändningarockså defaller naturriksdagenunderställsnämnden av

tillsättsriksdagennämnd underregeringen. Enmyndighet underriktas avsomkan mot en
regeringen.beroendeförmisstänkasinte gärnakan attdenna avvara

samtidigt beaktalångsiktigtverkadärmedkanfortlöpande. DenarbetaNämnden bör men

utåtocksåkansig till känna. Denkantid tillfrånförhållandensärskildade annan gesom
opinionen.den allmännamassmedierna ochförställningstagandensinaförklara

arvoden, pensions-föreskrifteruppgiften beslutafallabörmyndighetsådanPå att omen
statsråd.övrigastatsministern ochtillavgångsersättningochförmåner

Statsrádslönenämnden.lämpligen benämnaskanmyndighetenDen nya

sammansättningochkompetensnämndensDen nya

svår. Nämn-uppgift grannlaga och6.1, blir nämndensavsnittunderskäl,Av angettssom
erfarenhetbredhaförtroende. De böråtnjuta allmänt sammantagetmåsteledamöterdens

Djupgående erfarenheterprivata sektorn.denoffentligadensåvälkunskapoch som omom
Statsrådslöne-den gamlasammansättningenvärde.härvidlönerörelsema är stort avavav

2.2.avsnittunderförebild setjänakannämnden som
sidanånämndeninomönskemålen bred kompetensavvägning mellanVid enaenomen

lämpligen börnämndenutredningenandra finnerfunktionsdugligt å den attoch ett organ
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bestå sju ledamöter, ordförande och viceav ordförande. Det finnsvarav anledningen en att
förmoda de flesta ledamöterna iatt nämnden kommer hämtas utanför riksdagen.att

Med hänsyn till Statsrâdslönenämndens tänkta sammansättning och i syfte betona dessatt
vikt utredningen ledamöterna bör väljasatt riksdagen.anser Det sig härvidterav mest
ändamålsenligt KU, bereder valenatt JO, också bereder valen tillsom nämnden. Genomav
sin granskningsverksamhet i förhållande till statsråden KUär särskilt väl ägnat bedömaatt
efter vilka kriterier de bör utväljas är lämpade förpersoner arbetet imest nämnden.som

Den nämndens mandatperiodnya

Nämnden bör träda i funktion så möjligt. Mandatperioden försnart ledamöterna bör hasom
längd riksdagsledamötemas.samma Den bör dock lämpligensom föränvara en annan

dessa. Därigenom bör möjligheterna till kontinuitet i nämnden öka, vilket framstår som
önskvärt.

Utredningen föreslår därför valperioden bestäms tillatt tiden från och med den julil året
före det år då ordinarie val till riksdagen förrättas till utgången juni månad tredje åretav
därefter. Med sådan ordning kommer den nämnden förstaen gängen för tidenatt utsesnya
från och med den l juli 1993 till och med den 30 juni 1995.

7.2 Fastställande övrig ersättning till statsrådenav

Utredningens förslag Regeringen får inom för de medelramen
riksdagen anslår för regeringens arbetesom meddela föreskrifter

reseersättning, traktamente ochom ersättning för statsråden.annan
Regeringen bör i dessa frågor kunna inhämta upplysningar och

synpunkter från Statsrádslönenämnden.

Skälen för utredningens förslag Reseersättningar, traktamenten och andra ersättningar har
hävd utgått till statsråden enligt reglerav gäller för tjänstemännen i regeringskansliet.som
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undantag bl.a.kollektivavtal. utgöri Ettfall intagnai de flestafinnsbestämmelserDessa

bestämmelsertjänsteresa. ärutrikes Dessautgår vidersättningbestämmelserna somom
täckaavseddaslagErsättningar ärnämntutlandsreseförordningen. attiintagna mer-nuav

fråga några löne-princip intealltså iDet ärenskilda tjänstemannen.denkostnader för om

till-i fortsättningen beslutarregeringenändamålsenligt ävendärförförmâner. ärDet att om

smidigsnabb ochHärigenom kan bl.a.statsråden.påreglerdessaämpningen an-enav
tillkopplade ersätt-de Skatteregler ärkollektivavtal ochändringar itillpassning ske som

i fråga.ningarna

fråga tordestatsråden det härtill äravlöningsförmänerövrigaföreskrifterDe omsomom
regeringens första13 § stycket RF.jfr 8 kap.kompetensförinomsamtliga falla ramen

fast-gällerregeringen, detinte för närdärföri behövsbemyndigande lag attsärskiltNågot

förmåner.dessaställa

utnyttjamöjlighetfärså önskar,regeringen, denändamålsenligt attdockDet att omsynes
upplysningar och synpunkterinhämtasakkunskapsärskildaStatsrädslönenämndens attgenom

avlöningsför-övrigastatsrådensföreskriftermeddelaregeringen skallfrån denna, när om

måner.

6.1 anförtsavsnittundervaderinra attsammanhangetiUtredningen vill omsomom

otillräckliga.övriga förmåner ärservice ochnuvarande
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lagförslagen8 Närmare om

1991359 arvoden tillupphävande lagenFörslaget till lag8.1 stats-omavom

råden m.m.

1 §

statsrådens arvodenordningen för fastställandeavsnittEnligt förslaget i 7.1 skall den avnya
därför skallIparagrafen föreskrivs arvodeslagenjuli 1993.fr.o.m. den ltillämpas attm.m.

1993.junivid utgångengällaupphöra att av
grund sjukdomarvodettill statsråden och avdragFöreskrifter arvoden mot-avom

fortsätt-utredningens förslag ienligti i arvodeslagen skallföreskrifterna l-3 §§svarande

jfr avsnitt l.Statsrådslönenämndenningen meddelas av
resekostnadsersätt-sjukvårdsförmåner, traktamenten,statsrâdens tillFöreskrifter rättom

4-8 i skallföreskrifterna i §§ arvodeslagenbl.a.bilersättning motsvarandening, m.m.
jfr avsnitt 7.2. Rege-8 kap. 13 §regeringen med stöd RFfortsättningsvis meddelas avav

Statsrådslöne-frånupplysningar och synpunkterfrågor inhämtai kunnaringen bör dessa

avsnitt 8.3.nämnden se

2 §

förbetalasi arvodeslagenfrån vissa bestämmelseravvikelsertillämpning lagenMed omav
till övriga statsråd medoch48 788 kr i månadentill statsministern medarvodenärvarande

tiden tilli begränsadfrån § arvodeslagenavvikelse l är025 i månaden. Denna45 kr ut-

funktioniskall trädaStatsrâdslönenämnden1993. Utredningen föreslår,gången attav mars
nämndens grund-föregripa bl.a.mindre lämpligt1993. allmäntjuliden l Det attsettsynes

fulltgällabestämmelserlåta arvodeslagensnivån för arvodenabeslutläggande attgenomom
underföreskrivs därförparagrafenmellanperioden.mycket begränsade Iden attunderut

ligga fast.statsråden skallarvodesnivå för199330 juni nuvarandetiden april denden l -
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Om riksdagen alternativt väljer lagen avvikelser från vissa bestämmelser iatt ge om
arvodeslagen förlängd giltighetstid, behövs självfallet inte bestämmelsen i 2 § med till-en

hörande övergångsbestämmelse.

Ikraftträdande

Riksdagen kommer knappast ha möjlighet före utgången 1993 slutligt behandlaatt av mars
utredningens förslag. föreslåsLagen därför iträda kraft den majl 1993. Däremot bör

bestämmelsen i 2 § kunna tillämpas redan fr.0.m. april,den 1 idvs. samband med lagenatt
avvikelser från vissa bestämmelser i arvodeslagen upphör gälla. bestämmelseEnom att av

detta innehåll har tagits i förevarande övergångsbestämmelse.

8.2 Förslaget till lag ändring i riksdagsordningenom

kap.7

Ti lläggsbestämmelse 2

Enligt 7 kap. 2 § RO bereds de val riksdagen förrättar inom riksdagen utseddsom av en
valberedning. tilläggsbestämmelseI 7.2.2 dock beträffandeundantag vissa val, såsomanges
val JO. Valen JO bereds i stället enligt tilläggsbestämmelse 8.10.2 KU. Somav av av
framgår under avsnitt 7.1 föreslår utredningen också valen till Statsrådslönenämndenatt

skall beredas detta utskott. tilläggsbestämmelseI 7.2.2 därför också in undantagtasav ett
från huvudregeln, detnär gäller val till Statsrådslönenämnden.

Till andra stycke överförs nuvarande hänvisning iett nytt tillâggsbestämmelsen till före-

skrifter KUs beredning i fråga val JO i tilläggsbestämmelse 8.10.2. Vidare försom om av

motsvarande erinran med avseende Statsrâdslönenämnden i tilläggsbestämmelseen

8.5.1.
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8 kap.

§5

till denna.sammansättning valenochStatsrådslönenämndensregleraParagrafen ochär ny
väljsbestå sju ledamöter,Statsrådslönenämnden skallstycketförsta avI somatt avanges,

avsnitt 7.1.jfrriksdagen

också skallväljs, suppleanterfleratvå eller utses.framgår8 § R0kap.7Av att, om
iinte skallsuppleanternågrautredningen utsesavsnitt 7.2framgår under attSom anser

bestämmelse dettastycket RO. Entredje8 12 §jfr kap.Statsrådslönenämnden omt.ex.

stycket.i förstatagitshar

siginomkammaren,ledamöterframgår,13 § RO utseskap.7Av att avorgan, vars
föreskrivet.någotinte ärordförande,viceflera annatellerordförande ochväljer omen

skallordförandenviceordföranden ochutredningenavsnitt 7.1,framgår attSom anserav
riksdagenbestämmelsedärför tagits attstycket harandraIväljas riksdagen. omenav

till ledamöter.valtsbland demsärskiltordförandeviceordföranden ochväljaskall somen
proportio-bl.a.3 § ROi 7 kap.bestämmelsernaföreskrift undviks,sådan attGenom omen
ordföran-ordning för valentillämpliga. Dennablirordförandevaleni frågaval avnella om

för valenR0stycket§ andrai 8 llkap.med den avöverensdena stämmer angessom
besvärsnämnd.till Riksdagensvalenlagi 9 5 §och kap.revisorerRiksdagens omsamma

Mandat-ledamöter.nämndensförmandatperiodenfinns bestämmelserstyckettredjel om
samma tillför ledamöternagällerlängdutredningens förslagenligtperioden har som nu

i mandatperioden för riks-förläggning medsinintedäremotsammanfallerriksdagen. Den
årföre detjuli året1med dentiden från ochunderuppdragetställetIdagsmännen. varar

därefter.årettredjejuni månadutgångentillförrättastill riksdagenordinarie valdå av
uppdragtillharvalriksdagen ettutsettsfår den11 § ROEnligt kap.7 genomsom av

utseddinte ärnågon,medgivande. Lämnarriksdagenssig uppdragetundandra sominte utan
stycket RO komp-andra12 §enligt 7 kap.förtid, skallisitt uppdragpartigrupp,någonav

i allmän-gällervadtillämpningmedtidenåterståendeför denförrättasletteringsval somav

het.
denledamotinte kanstatsrådfölja,jävsregler tordeallmänna att ett avvaraRedan av

6enligt kap.Härtill kommer,till statsråden. attarvodenabl.a.beslutaskallnämnd omsom
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Honhanstycket statsråd inte får allmän eller enskild tjänst. får inte9 § andra RF utövaett
rubbainneha förtroendet för hennehonomheller uppdrag eller verksamhet kanutöva som

vidare avsnitt 2.1. Någon särskild föreskrift innehåll tillhör regeringendense attav som

inte behörig väljas därför inte erforderlig, jfrledamot i nämnden 7 kap.är att som synes

lO 8 kap. 12 § 9 kap. i fråga riksbanksfullmäktige enligtoch 5 § RO, dock motsatsen om

33 19881385§ lagen Sveriges riksbank.om

Tilläggsbestämmelse 8.5.1

Val i riksdagen inom valberedning, inte någotbereds denna utsedd före-ärannatav en om

skrivet 7 kap. 2 § RO. bestämmelsen tagits undantag i fråga Statsrådslöne-I har ett om

jfrnämnden tilläggsbestämmelse 7.2.2. bestämmelsen föreskrivs vidare ordfö-I valatt av

viceranden, ordföranden och övriga ledamöter i skallnämnden beredas KU.av

avsnitt angivits jfrUnder 7.1 har efter vilka kriterier ledamöterna i nämnden bör utses

3 förslaget§ till lag instruktion för Statsrådslönenämnden.även om

tilläggsbestämmelse 4.6.1 framgår, skall riksdagensAv KU bereda bl.a. ärendenatt om

myndigheter Riksbanken och Riksdagens revisorer. föreslagna ordningenDenutom av-

seende beredning tillval nämnden föranleder därför inte någon ändring bestämmelser-av av

uppgifter.KUs allmännana om

Ikraftträdande

föreslagna ändringarna i föreslås i kraft maj 1993. Härigenom kanDe RO träda den l

iledamöterna Statsrådslönenämnden i förhållandevis god tid före den 1 juli 1993, dåutses

nämnden enligt utredningens förslag påbörja sin formella jfr avsnitt 8.3.skall verksamhet

8.3 Förslaget till lag med instruktion för Statsrådslönenämnden

1§

l § slås fastI Statsrådslönenämnden riksdagen.myndighet underäratt en
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riks-föreskrifter förmeddela närmarekanriksdagenframgår,RO13 §8 kap. attAv
8jfr § och kap.balk, 1 kap. 4ellerlagnormgivning skerRiksdagensdagens genomorgan.

medförfattningar. En lagandraochlagarkungörande1976633lagenRF avsamt om
regeringen kanutfärdasinte ut-behöver utanmyndigheterriksdagensföreskrifter avom

19 § RF.8 kap.riksdagenfärdas av
iföreskrifterregeringensvidareinte t.ex.gällerriksdagenundermyndighet utanFör en

följa bestämmelsernasjälvfalletmyndighetenskall100.1987 Däremotverksförordningen l

lagen1986223. denIförvaltningslagenioch1980100sekretesslagen senarei bl.a.
förhjälp inommyndigheterandralämnaskyldigheten ramenbestämmelser attfinns t.ex. om

omröstningföreskrifter12 §§och11jävsregler6 §, samtverksamheten omden egna
19 §§.18 ochmeningavvikandeoch om

2§

pensionsför-arvoden,föreskriftermeddelanämligenuppgifter,nämndens att2 § omI anges
avsnittunderstatsråd vidareseövrigastatsministern ochtillavgångsersättningmâner och

7.1.
fårriksdagen,helt utsesnämnden,följer8 RO ett av§3 kap. somatt organAv som

personalorganisation,kompetens,nämndensi frågor rörriksdagenhosförslagväcka som

verksamhetsformer.och
kungöran-lagenstycket8 andraenligt §skallmeddelarnämndenföreskrifter omDe som

författningssamlingi utgeskungörasförfattningar genomandra somochlagarde enav
föreskriver. kanDetriksdagennågot sättpå varaellerförsorg annatmyndighetens som

för-Riksdagensförfattningssamlingi denföreskrifter kungörsnämndens sompraktiskt att

valtningskontor utger.
regeringenlämpligtochändamålsenligt attfunnit detavsnitt 7.2underharUtredningen

upplysningar skalldennärsynpunkter,ochStatsrådslönenämndensinhämtakunnaskall
förgälleravlöningsförmåner. Detsammaövrigastatsrådens myn-föreskriftermeddela om

andra13 §8 kap.enligtregeringenEftersomföreskrifterna.tillämpaskalldigheter, som
iharmyndigheter,eller dessriksdagenförskrifterfår meddelaintestycket RF avsersom

frågornämndaiStatsrådslönenämndenskyldighet för att omtagits inandra stycket en
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övriga förmåner för statsråden biträda regeringen eller den myndighet regeringensom
bestämmer.

3 §

Nivån på statsrådens arvoden skall enligt utredningens förslag se under avsnitt 6.2 inte
automatiskt kopplas till lönerna eller arvodena för någon eller till något indexannan grupp
för löner eller priser.

Den Statsrådslönenämnden utifrån vissanya allmänna utgångspunkter finnaavses - en-
nivå för statsrådens arvoden dels befrämjar rekryteringen desom är bästav personer som
lämpade för uppgiften statsråd och dels uppfattas rimlig allmänhetensom se undersom av
avsnitt 6.1. Som redovisas under avsnitt 3 finns förebilder för sådan ordning i bl.a.en
Island och Nya Zeeland. Det värde det i föreskrifternaatt Statsrådslöne-synes vara av om
nämnden de allmänna utgångspunkter till vilkaanges nämndenmera bl.a. bör hänsyn närta
arvodena till statsråden skall fastställas eller råd enligt 2 § andra stycket i förevarande lag
skall lämnas. Dessa föreskrifter blir närmast informativ karaktär.av

moment3 §I därför tvåtas väsentliga nämnden, blandupp mycket bör beaktasom annat,
när arvoden, pensionsersättning och avgångsersättning till statsråd skall fastställas. Här
nämns löneläget och löneutvecklingen på arbetsmarknaden. I detta avseende skall nämnden
särskilt hänsyn tillta med hänsyn till och arbetsuppgifter,personer kansom, ansvar anses

jämförbaranärmast med statsråden. Vidare skall nämnden beakta de särskilda förhållanden
under vilka uppdraget statsråd jfrutövas avsnitt l.som

4§

förstal 4 § stycket lämnas upplysning bestämmelser valen att ordföranden,om om m.m. av
vice ordföranden och andra ledamöter i nämnden finns i RO förslaget till 8 kap. 5 §.

Nämnden skall ha sekreterare. Detta framgår andra stycket.en Som i 7av utsesanges
sekreteraren nämnden.av
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5§

ordförandenankommersammanträden. Det attnämndensbestämmelserfinns5 §l om
kallelsenföreskrifter hurdetaljeradeNågrabehövs.detnämnden, närsammankalla ommera

arbetsordninginämndenlämpligen reglerasi ställetbörinte. Detta enbehövsskall ske av

särskilt beslut.eller genom
påkallafår rättledamötersäkerhetsventilen attattdeninförs dock att trestycketandraI

ordföranden eller,skallså begärs,hållas. Omskallnämnden ommedsammanträdeett
nämnden.sammankallaordförandenviceförhinder, snarasthardenne

6§

med demöverenstämmervilkanämndenförbeslutförhet sombestämmelserfinns6 §I om
ordföranden ochbeslutför, närnämndenSålunda ärmyndigheter.statligaförgällerallmänt

denneordföranden, närförstås viceordförandenMednärvarande.ledamöter ärminst tre

ställe.ordförandensitjänstgör
detvikt ärsådannormalt attskall besluta ärtypisktnämndenvilka sett avärendenDe om

förskrifterdesärskiltgällernärvarande. Detta somäralla ledamöterna omangeläget att
stycket.andraitagits indetta harregelmeddela. Ennämnden omavses

kunnabeslutdocki sak, böravgörsärendeinte innebärhandläggningsfrågor, ettattl som
stycket.tredjeframgårDettaordförandenfattas avensam.av

7§

5 §8 kap.tilljfr förslagetriksdagenordförandeviceochordförande utsesNämndens av
sekreterare.nämndenenligt 7 § att utsedäremotankommer enRO. Detstycketandra

sigtillverksamhetnämndensföranslaggivnainomnämndenocksåfaller attDet --
behöver.expertis denspecielladenföredragande ochsärskildaknyta
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8§

9Av kap. 5 § RO framgår, beslut riksdagens i förvaltningsårendenatt vid över-av organ
klagande överprövas Riksdagens besvärsnämnd eller, riksdagenav särskilt föreskrivitom
det, Regeringsrätten. Särskilda föreskrifterav överklagande finns i lagen 1989 186om om
överklagande administrativa beslut riksdagens förvaltningskontorav och myndigheter.av

Nämndens beslut huvudsakligen i form föreskrifter är emellertid inte den karakav- av-
tär någon överklaganderáttatt sig lämpligär eller behövlig. 8I § därförvare attanges
nämndens beslut inte kan överklagas.

Ikrqfrrzidande

Instruktionen träder enligt förslaget i kraft den 1 juli 1993, då nämndens verksamhet for-
mellt inleds. Något hinder föreligger dock inte nämnden, såmot dessatt ledamö-snart som

har förberederter verksamhetenutsetts, och de förslag till föreskrifter nämnden be-som
höver besluta i nära anslutning till den l juli 1993.om

Nämnden kan också före utgången juni 1993 med regeringen behöva samordna vissaav
författningsbeslut, däribland ersättande förordningenett tjänstepensionsrätt förav om stats-

avsnittråden jfr 5.2.
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Kostnadskonsekvenser9

fullt beräkna demöjligtintebedömning ärDet utUtredningens att

lagstiftningen.föreslagnakostnadseffekterna densammantagna av

bli begränsade.docktordeDe

myndighetinnebärförslagUtredningensbedömning attutredningens en nyförSkälen
funktioner.beslutandehuvudsakligenfårmyndighetenDenriksdagen.underinrättas nya

utförasväsentligt kunnai alltfunktioner kommer attadministrativa enavMyndighetens

och sekreteraren.nämndens ledamötertillutgåskallArvodesekreterare.arvodesanstålld
speciellföredragande ellersärskildaförkostnadermedbelastasnämndenkanDärutöver

tordeför arvodenkostnadernasammanlagdaanlita. Debehövernämnden m.m.expertis som

bli begränsade.dock
inomför uppdrag1989185 arvodeni lagenfinnsarvodenFöreskrifter m.m.omom

arvoden,bestämmelserinnehållerlagDennaochmyndigheter omdessriksdagen, organ.
im.fl.för ledamötertraktamenteresekostnadsersättning ochsammantrådesersättning samt

rådetsNordiskarevisorer,Riksdagensförvaltningsstyrelse,RiksdagensRiksbank,Sveriges
Utrikesnämnden,Valprövningsnämnden,besvärsnämnd,Riksdagensdelegation,svenska

i denuppdragenflestaför deSammanträdesarvodenajubileumsfond.RiksbankensStiftelsen
Enligtförvaltningskontor.Riksdagens ut-sagda lagstödmedbestämsnämnda avavorganen

föreskrifter arvodenockså1989 års lagiändamålsenligt m.m.ta omredningen detär att
förslagfram någotintedock härUtredningen läggerStatsrâdslönenämnden.iledamötertill

lagen.ändringsådantill aven
intestatsråden tordetillarvodentillämpningen beslut varapraktiskaDen m.m.omav

här äri övrigtbestämmelseravtal ochproblem. De varomnågra störremedförknippade
vidochi departementenlöneadministratörererfarnadagligenifråga tillämpas settstort av
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Regeringskansliets förvaltningskontor. Vid det finns dessutom särskild expertis isenare
frågor.dessa Förvaltningskontoret har iredan dag samordnande funktion beträffandeen

tillämpningen arvodeslagen. Om utredningens förslag genomförs, kan detta medföraav att
förvaltningskontorets roll bör tydligare uttryck. kanDet ske iett förordningenges attgenom
19881147 instruktionmed för Regeringskansliets förvaltningskontor in föreskriftertas

lägger det övergripande på förvaltningskontoret för Statsrádslönenämndenssom ansvaret att
och regeringens beslut tillämpas. Alternativt kan föreskrifter förvaltningskontoretsom
särskilda uppgifter i fråga arvoden och övriga förmåner till statsråden in i departe-om tas
mentsförordningen 19821177.

Kostnaderna för förvaltningskontorets handläggning frågorna torde bli begränsa-ytterstav
de.

I betänkandet 1992112SOU Administration i kanslihuset har utredningen översynom
internadministrationen i regeringskansliet REGINA framlagt förslagav till delvisen ny

organisation och arbetsformer för regeringskansliet. Förslaget bereds i regeringskansliet.
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Bilagor

lönerstatsrñdensUtvecklingen1 m.m.av

den19921973tjänstekategorierårenandrastatsrådoch vissa sanntillägg förexklusiveGenomsniltslörx -
indexför vissalöneniváerrzaförändringarna istorlekenprocentuella samt m.m.av

1991 1973-19921984-19921973-1983199219841983Uppdrag 1973Tjänst
9596%Index

105 36745.025 879.635 42.81822.00018.040Slam-råd

4061038748.78846.49424.0009.635 18.040isterSlalsmin

4068123.425 15021.62512.95211.5954.633Riksdagsledamot

76 31239.697 12122.615 39.5169.635 21.319JusIiierådochrege-
ringsrád

2808010626.49614.752 26.6186.979 14.393kam-Hovränsrád,
marrättsrådoch
rådman

411511100AK1A

371.3241281KP1

37134.4007.300Basbeloppel
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2 Sammanställning arvoden och vissaöver förmåner till regeringsledarnöter i

andra ländernågra

ÖvrigaLand förFormer fastställa Arvodesnivåatt Jämförelsei förmåner
arvode per månad SEK per månad

1993-02-15

vederlagDanmark frånLag år 1959 65.532 DKK, 78.245SEK Statsministemochom
pension for minislre 34.877 utrikesministemog m.v. varav

DKK, utgör har ettarvo- representa-
Arvodet delvisär kopplattill de ledamot tionstilläggsom av
statstjänstemännenslöner och Folketinget 5.892 7.850resp.

tillägg till arvodeett DKK 7.035som som resp.
medlem Folketinget 58.498 DKK 69.847SEK 9.373 SEKav

statsråd intesom
ledamotär av

Folketinget i
i

Finland Faststålls riksdagen 43.200 FIM stats- 56.290SEK Tjänstebil, fria låg-av genom
lag minister fria flygre-resor,

för riksdags-sor
Arvodet är kopplat till viss 36.001FIM stats- 46.909 SEK mänen
fastställdlöneklass. råd



i
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lÖvrigai förmånerJämförelseArvodemivifastställaFormer för att

månadmånad SEK perarvodet Per
1993-02-15

Bilförmån, särskil-SEK44.227103ISKfrån år 1980och 323.island Genomlagar
utlandstrakta-dastatsministerbestämsbl.a.år 1986 stats-

domstolrådenslöner mentenav en
SEKISK 40.388Kjaradömur. Domstolen 293.728

statsrådfembestår domare,av varav
utsedda Högstadom-ärtre av

regeringenstolenoch tvâ av
Socialdepartemen-finans- och

ten

konstitutionelltDomstolenär
oberoende verksamhetenmen

föreskrivs,reglerasi lag. Det
fastställandetvid stats-att av

beaktasrådenslöner bl.a. skall
jäm-lönernaskallatt vara-

tillförbaramedhänsyn ansvar
arbetsuppgifteri denoch

privata sektorn
Iöneutvecklingen arbets--

allmännamarknadenoch det
ekonomiskaläget

fastställerinteKjaradömur
övriga förmånerför statsråden

Ersättningför dub-SEK39.34636.415NOKFastställs StortingetNorge genomav
bosättning,belstatsministerlag.

tjänstebilbilersätt-
ning, flyg till ochSEK36.82534.081NOK

tele-från bostaden,statsråd
fon i bostaden
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Övriga förmåneriJämförelseArvodesnivåfastställaförFormer attLand
månadSEK permånadperarvodet

1993-02-15

Representationsbi-45.107 SEKBEF201.823lagstiftning finnsIngenBelgien som
redovis-drag utanstatsministerarvodenstatsrådensreglerar

BEFning l8.667
förSEKSEK 17241.381 4.BEF185.152enligtArvodenabestäms prax-

statsminister,vicestatsrådfastställskonselj. Nivåni
statsministerochtillmedhänsynnormalt arvo-
utrikesministerochtill riksdagsmännendena

BEF 2.0869.333konsument-beaktandemed av
för statsrådSEKprisindex

vidkontroll skerParlamentets
chauf-Tjänstebilbudgetprobehandlingenav

ministerbo-för,positionen
hembi-inkl.stad

kostnaderträdeoch
vår-för el, vatten,

ersätt-m.m.,me
ning för omkostna-

sommarbo-förder
stad

förErsättning67.69253.47549.555fastställs rep-StatsrådenslönerFrankrike av -- resentationutgårSEK73.047premiär-FRFefteri konseljregeringen
7.700 FRFmedministerbudgetministeriet.förslag av

SEKl0.5l8
49.18739.40236.008 -- bostad,FriSEK53.823 mat,FRF statsråd

tvätt,kläder, trans
tjänstebilar2beroendeNivån port,av

friachaufför, tåg-ministernärom
tillgångochfonc-ministre resor

till flygellertionnaire
fonctionnai-non

utgifterExtrare . 50.00025.000 -
150FRF 34. -

SEK68.300 utan
redovisningsskyl-
dighet.
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Land Former Övrigaför fastställa Arvodesniváatt Jämförelsei förmåner
arvode per månad SEK per månad

1993-02-15
Nederländerna Grundläggandeföreskrifter i 16.000NLG 65.336SEK Undeclared enter-

lag taiment
Premiärminister

Arvodetsstorlek fastställti 1.450NLG 5921
början 1980-talet.Arvodetav SEK
höjs årligen med Utrikesministersammapro-

för övrigacentsats stats- 1.950som NLG 7963
anställdasåsom kompensa- SEKen
tion för inflationen. Statsrád500 NLG

2042 SEK

Holiday alloxvan-
ce 8

Sjukförsäkring
pre-tax deduction
3,7 %

Reseförmftner,
bilförmáner. telefo-
nersättning,ho-
stadsförmáner

Schweiz Statsrådensarvodenfastställs 30.612CHF 151.376SEK Representation
lag och medstöd 2.500genom CHFav

lagenbeslutadnivå 12363 SEK

Arvodet utgår med 125 Fria medtågpro- resor
viss lönegradförcent och flygav en frisamt

närvarande24.489CHF telefon, radio och
121.233SEK månad. TVper

Spanien l lag från år 1984fastställs 939.499ESP 48.820SEK Ersättningen skatte-
lönenivånför olika kategorier statsminister fri för tjänstebil

statstjänstemänav med chaufför, sil-
883034 ESPvice 44.946SEK kerhetsvakter,rep-

Parlamentetgodkännerårligen statsminister resentationmedett
statsrádensarvodenmedut- beloppmotsvaran-
gângspunktfrån dennalag och 828.908ESP 42.191SEK de 1.167.000ESP
med uppräkningför statsrådatt 59400en SEK.
kompenserainflationen. Ovemattningslägen-

het

Rätt till grundlönen
till tvâ efterårupp

avgángen mi-som
nister.
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Land Former för fastställa Övrigaatt Arvodesnivå Jämförelsei tömmer
arvode per månad SEK per månad

1993-02-15
Storbritannien Parlamentetfastställerårligen 4.417 GBP pre- 47.913SEK Ersättningför bo-

statsrådensarvoden. miärminister stadi London, fria
tjänsteresor,biler-

8.896GBP the 96.499SEK sättningeller tjäns-
Lord Chancellor tebil departe-

mentschef
3.318GBP övriga 35.992SEK
ministrar som
tillhör the Cabinet

1.782GBP stats- 19.330SEK
råd utan port-
föl

Arvodet 21.001SEKsom
parlamentsledamot 32.705 ..
3.0l5 GBP 11.704
reducerasför
statsrådtill 1.936
GBP

Tyskland Föreskrifter statsrâdensom Tjänstebostadi
löner finns i lag från âren Bonn. Skattefria
1971Bundesmjnistergesetz traktamentenoch

ersättningför reseArvodet till statsrådenbestår 26.300DEM 120.625SEK och hotellkostna-
förbundskanslerav der. Tjänstebil

TjänstelönAmtsgehalt 21.100DEM 96.775 SEK chaufför för resor
övriga ministrar i tjänsten.

2. Ortslillägg 0rtszuschlag 1.600DEM gift 7.338 SEK
statsråd bamutan

TjänstetraktamenleDien- 2.000 DEM 9.173 SEK
staufwandsentschådigung förbundskansler 2.752 SEK

600DEM övriga
Nivån tjänstelönenoch statsråd
ortstilläggetär koppladege-

lag Bundesbesoldungs-nom
gesetz till högstalöneklassen
för statstjänstenrännen15.865
DEM.
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ÖvrigaLand Former för fastställa Arvodesnivå Jämförelseiatt förmåner
arvodet per månad SEK per månad

1993-02-15
Österrike Statsrådensarvodenoch övrig 118.764 152.204 77.339 Kostnadsersättning- -

ersättning fastställdår i lag ATS 99.115 SEK 45.661 ATS
månadslöner14 29734 SEK +

Arvodet baseratär nivå tjänstebostadfören
200 Arvodet räknasmotsvarar statsministerprocentsom av

lönenivånför de högstatjåns- år 60.882 ATSvartannatupp
temännen,vilkas löner fast- med löneklass 39.646 SEK fören
ställs avtal. statsrådgenom

Tjänstebil, fria
järnvägpåresor

Kanada Arvodenatill ledamöter the Utöver arvodet 32.537 SEK Fria inomav resor
CanadianHouseof Commons 5.367 CAD Kanada64som st per
och till statsrådenfastställs medlemmar år enligt Tra-ettav
medutgångspunkti lag Parli- parlamentet vel Point System

of CanadaActament delvis inklude-som
5.860 CAD 35.526pre- SEK bl.a. familje-rar

Arvodenajusterasårligen med miärminister medlemmar
hänsyntill denallmännalöne-
nivåneller konsumentprisindex 3.887 CAD stats- 23.565SEK Reseersättningoch

råd traktamentenför
Arvodenatill statsrådenutgår tjänsteresor

tillägg till arvodenaett 6.000 CADsom
medlemmar parlamen- 36.375SEKsom av per

tet. år

Tillgång till kon-
torsutrustning,tele-
fon, fritt porto
m.m.

Särskildaförsäk-
ringsfömråneroch
pensiontill efterle-
Vaude.Rätt till
avgångsersâttning
och vissaomställ-
ningskostnadervid

frånavgång upp-
draget stats-som
råd.
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Land Former för fastställa Övrigaatt Arvodesnivå ärnförelse i förmåner
arvodet per månad SEK per månad

1993-02-15
USA Arvodenatill statsrådenär 11.817USD 89.632SEK Tjänstebil chauf-

fastställda lag frångenom fören för officiella
år 1989 och tillresor resor

och från arbetet.
Arvodenajusterasårligen auto- Ersättningför
matisktmed procentsatsen tjänsteresor.

baseraspå Employmentssom
Cost Index Förprivata sektorn

Behovet justeringavav en
lönesystemetoch därmedlag-
stiftningen över fjärdevartses
år statlig kommission.av en

Australien Arvodenatill statsrådensom Utöver arvode 29.0l5 SEK Information härom
måste valda ledamöter 5.532 AUDvara saknasav som
parlamentet fastställsmed medlemav par-
stöd frånlag år 1990 lamentetutgårav en ett
Remunerationand Allowances tilläggsarvode
Act

8.904AUD pre- 46.701 SEK
Ett grundarvøde parla- miänninistemsom
mentsledamotutgår baserat 5.777på AUD vice 30.300SEK
lönema till vissahögre tjänste- premiärminister
män 3.894 AUD stats- 20.424 SEK

råd
Ett lilläggsarvødeför stats-
rådenbestäms parlamentet valkret-samtav ett
efter förslag the Remune- stilläggav
ration Tribunal 1.485 2.880 7.789- -

AUD 15.105SEK
Tribunalen fastställerockså
särskildavalkretstillägg

Arvodenautgår till-ettsom
läggsarvodetill grundlönen

parlamentsledamotsom

Nya Zeeland Arvodenatill statsrådenfast- 13.500NZD 56.025 SEK Kostnadsersättning
ställs medstöd lag Civil premiärminister 792av 2458 NZD-List 1979Act särskildav en 3.287 10.201-kommitté Higher Salaries 10.583NZD vice 43.919 SEK SEK
Commission. Kommitténs premiärministertre
ledamöter regeringenutsesav Reseersättning

7.625 9.417 31.644- -I lagen vilka kriterier NZD statsråd 39.081 SEKanges
skall vägledandesom vara men

inte bindandeför bestämman-
det arvodenaav
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3 1991359Lagen arvoden till statsrådenom m.m.

l § Arvoden till statsråden skall betalas månadsvis med belopp 198ett motsvararsom
det arvode tillbetalas ledamöter riksdagen.procent Statsministernsav arvodesom av upp-

går dock till 215 ledamotsarvodet. Arvodet skallprocent avrundas till närmaste helaav
krontal.

2 § Om statsråd inte fullgörakan sitt uppdragett grund sjukdom, skall avdrag görasav
på statsrådets arvode.

Avdraget dag under sjukperiod 25 förär de första dagarnaper procent och 10treen

för följande dagar.procent

3 § Ett statsråd inte fullgörakan sitt uppdrag på grund sjukdom skall anmälasom snarastav
idetta ordningden regeringen föreskriver.som

4 § Statsråden har tillrätt de sjukvårdsförmåner förgäller tjänstemän i regeringskansli-som

et.

5 § statsrådEtt gör inrikes inom för sitt uppdrag har tillrätt traktamen-som en resa ramen
resekostnadsersättning, förrättningstillägg förte, endags- flerdygnsförrättning,och lönetil-

lägg för och hemresedagar, bilersättning och biltillägg enligt de bestämmelseravrese- som
gäller för tjänstemännen i regeringskansliet.

Ett statsråd ledamotär riksdagen har dessutom till sådanrätt ersättning vidsom av resor
mellan Stockholm och den valkrets han i riksdagen.representerarsom

6 § Ett statsråd har längre färdväg 70 frånän km bostaden hemorten till regerings-som

kansliet har, förutsättningarna för iavdrag anvisningarna till 33 § punkt 3 i kommu-om a
nalskattelagen 1928370 uppfyllda,är tillrätt avlöningsförstärkning och tillägg för logi-

kostnad med de belopp gäller för tjänstemän med tidsbegränsad anställning i regerings-som

kansliet. För mellan Stockholm och hemorten betalas dessutom resekostnadsersättning.resor
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7 § Vid sådana i 5 och 6 får statsrådet bestämma fárdmedel.resor som avses

8 § Ett statsråd utrikesgör inom för sitt uppdrag har tillrätt resekost-som en resa ramen
nadsersättning och traktamente enligt de bestämmelser gäller för statstjänstemän vidsom
utrikes resor.



SOU 199322 Bilaga 4 87

199118774 Lagen awikelser från vissa bestämmelser i lagen 1991359om om
arvoden till statsråden m.m.

l § tidenFör den januari1 1992 den 31 1993 skall i förstället bestämmelsernamars om-
statsrådens iarvoden §l lagen 1991359 arvoden till statsråden gälla vadom m.m. som
föreskrivs i 2 3och §§.

2 § tidenFör januariden 1 1992 den 31 1993 skall tillarvodet statsministern betalasmars-
593med 47 kronor i månaden. tidFör skall arvodet till övriga statsråd betalas medsamma

43 830 ikronor månaden.

3 tiden§ För aprilden l 1992 den 31 1993 skall enligtarvodena 2 § höjas med detmars-
belopp den genomsnittliga höjning månadslönen förmotsvarar tid fr.0.m. densom av som

april 19921 kan tillkomma de statstjänstemân i 3 § första stycket lagensom anges
1988589 ersättning till riksdagens ledamöter.om m.m.
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omfördelninginternationellreglerför15.Svenska av

oljekris.N.olja vid en
politik ekonomi-ekonomiochför16.Nya villkor -

forslag.Fi.kommissionens
ekonomi-politikekonomiochvillkor för16.Nya -

Bilagor.Fi.förslag.kommissionens
Ägandet allmänhetenstjänst.televisioniradiooch17. av
Ku.
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offentliga utredningar 1993Statens

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Miljö- och naturresursdepartementet
En damlag.1101 ToleransDelaktighet.[18]Acceptansny

VåraEG gmndlagar-U4]09h och miljöarbetet.[19]Kommunerna
Ökatpersonval.[21]

Utrikesdepartementet
biståndet.Stymings-ochsamarbetsformeri [1]

Socialdepartementet
tortyrskadadeStatligtstödtill rehabiliteringav

flyktingar fl. [4]m.
psykofarmaka.Bensodiazepiner beroendeframkallande-

[5]
Socialförsäkringsregister.

Kommunikationsdepartementet
[9]Postlag.

Ökad järnvägen.[13]konkurrens

Finansdepartementet
ekonomiochpolitik ekonomi-Nya villkor för -
förslag.[16]kommisionens

ochpolitik ekonomi-villkor för ekonomiNya -
[16]kommisionensförslag.Bilagor.
[20]Riksbankenoch prisstabiliteten.

statsråds värt [22]arbeteVad ärett

Utbildningsdepartementet
Kursplanerför grundskolan.[2]

effektivitet.Ersättningför kvalitetoch
resurstilldelningssystemförUtformning nyttettav-

grundläggandehögskoleutbildning.[3]
Vårdhögskolor

utveckling huvudmannaskap.[12]kvalitet -- -
Jordbruksdepartementet

småskaligLivsmedelshygienoch livsmedelsproduktion.
[6]

Kulturdepartementet
Löneskillnaderoch lönediskriminering.

påarbetsmarknaden.[7]Om kvinnor ochmän
lönediskriminering.Om kvinnorLöneskillnaderoch

[8]arbetsmarknaden.Bilagedel.ochmän
Ägandet radioochtelevisioni allmänhetenstjänst.av
[17]

Näringsdepartementet
för internationellomfördelning olja vidSvenskaregler av

oljekris. [15]en
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