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Generella bestämmelser
§ 1 Tillämpningsområde
Dessa regler är Sametingets beslut om grunderna för ekonomiska förmåner till Sametingets
förtroendevalda.
Reglerna tillämpas på ledamöter och ersättare i Sametinget och personer som har utsetts av
Sametinget eller av Sametingets styrelse till ett förtroendeuppdrag inom Sametinget eller i
externt organ.
Om det för uppdrag i externt organ är särskilt stadgat om ersättning i det organet tillämpas
istället de reglerna. Sametingets regler tillämpas heller inte om den förtroendevalde uppbär
ersättning för uppdraget på något annat sätt.
§ 2 Ersättningsformer
Ersättning kan endast utgå i form av:
- årsarvode
- sammanträdes- och förrättningsarvode
- ersättning för förlorad pensionsförmån
- ersättning för barntillsyn
- ersättning till funktionshindrad förtroendevald för särskilda kostnader
- resekostnadsersättning och traktamente
Förtroendevald äger inte rätt till särskild ersättning för förlorad arbetsinkomst eller förlust i
egen rörelse om sådan uppkommer till följd av förtroendeuppdraget.

Ersättningsbelopp och särskilda bestämmelser
§ 3 Årsarvode
Ett årsarvode enligt dessa regler består av det för året av regeringen fastställda
inkomstbasbeloppet enligt 58 kap 27 och 28 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110)
multiplicerat med de antal månader eller den faktor som Sametinget har bestämt gäller för
ett visst förtroendeuppdrag.

§ 4 Särskilda bestämmelser om årsarvoden
Årsarvoden utgår till förtroendevalda funktioner enligt följande:
Sametingets ordförande

2 inkomstbasbelopp per år

Sametingets styrelseordförande

1 inkomstbasbelopp per månad

Ordförande i Sametingets nämnd
Ledamot i Sametingets styrelse

1,5 inkomstbasbelopp per år
0,4 inkomstbasbelopp per månad

Ordförande i kommitté, inkl SPR

0,5 inkomstbasbelopp per år

Ordförande i valberedningen

0,2 inkomstbasbelopp per år

Ordförande i styrkommitté (EU)

0,1 inkomstbasbelopp per år

Arvode utgår endast om protokollfört sammanträde hållits under året.
Om uppdraget inte löper under helt år eller hel månad utgår ersättning med den andel som
motsvaras av uppdragets längd dividerat med helt år eller hel månad.
För förtroendevald med årsarvode som varit förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under en
tid som överstiger två månader ska arvodet minskas i motsvarande mån. Sametingets
styrelse prövar om omfattningen av förhindret motiverar minskning av arvodet, hur mycket
arvodet ska minskas och för vilken tid i så fall minskningen ska ske.
§ 5 Sammanträdes- och förrättningsarvode
Ett dagsarvode uppgår till 1 800 kr. Arvode per timma utgörs av 1/9-del av dagsarvodet. För
telefonmöte utgår halvt dagsarvode.
Påbörjad timme räknas som hel arvoderad timme, lunchtid inräknas inte i
sammanträdestiden.
§ 6 Särskilda bestämmelser om sammanträdes- och förrättningsarvode
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som kallats att
närvara för Sametingets räkning har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i dessa
bestämmelser för:
- Sammanträden för Sametinget i plenum, presidium, styrelse och annan nämnd.
- Beredningar i presidium, styrelse och annan nämnd.
- Ordförandemöten och partiföreträdarmöten, efter kallelse av styrelsen eller presidiet.
- Sammanträden i utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper efter
förordnande och beslut av styrelsen eller annan nämnd.
- Partigruppsmöten som hålls i anslutning till Sametingets sammanträde i plenum.
- Konferenser, informationsmöten, studiebesök, kurser eller liknande som presidium,
styrelse eller annan nämnd beslutar om.

Arvode utgår endast för protokollförda sammanträden. Vid förrättningar där protokoll inte
förs krävs för ersättning att beslut om att delta fattats av ordföranden för det organ för vilket
uppdraget utförs.
§ 7 Sammanträdes- och förrättningsarvode i andra särskilda fall
För förtroendevald, vars uppdrag är 40 procent av heltid eller mer, utgår inte något
sammanträdes- eller förrättningsarvode.
Förtroendevald som uppbär årsarvode för sitt ordförandeskap i Sametinget eller i någon av
Sametingets nämnder (dock inte styrelsen) äger rätt till sammanträdes- och
förrättningsarvode även för sammanträden och förrättningar i det organ som årsarvodet
hänför sig till.
För förtroendevald med annat årsarvode utgår inget sammanträdes- eller förrättningsarvode
för sammanträden och förrättningar som föranleds av den uppgift och det uppdrag som
följer av årsarvodet.
Förtroendevald, vars uppdrag inte utgör 40 procent av heltid eller mer, som uppbär
årsarvode äger dock rätt till sammanträdes- och förrättningsarvode för sammanträden och
förrättningar som inte anses föranledda av den uppgift och det uppdrag som följer av
årsarvodet.
Förtroendevald, vars uppdrag inte är på heltid äger dock, trots det ovan stadgade, rätt till
sammanträdesarvode för sammanträden för Sametinget i plenum.
§ 8 Ersättning för förlorad pensionsförmån
För förtroendevald vars uppdrag är 40 procent av heltid eller mer utgår ersättning för
förlorad pensionsförmån. Ersättningen utgår genom att Sametinget erlägger en årlig avgift
till en pensionsförsäkring för den förtroendevalde. Avgiften får vara högst 14 procent av
årsarvodet före avdrag för skatt.
§ 9 Särskilda bestämmelser om ersättning för förlorad pensionsförmån
Pensionsförsäkring upphandlas och tecknas enligt de regler som gäller för inköp i
Sametinget.
§ 10 Ersättning för barntillsyn
Förtroendevald med barn har rätt till ersättning för styrkt kostnad för barntillsyn med högst
1 200 kr per dag eller 150 kr per timme.

§ 11 Särskilda bestämmelser om ersättning för barntillsyn
Förtroendevald med barn har rätt till ersättning för kostnader för barntillsyn som
uppkommer när uppdraget fullgörs.
Rätt till sådan ersättning kan föreligga såväl när uppdraget utförs på hemorten som när
uppdraget utförs på annan ort i Finland, Norge eller Sverige och även om barn följer med
och tillsyn krävs på annan ort än hemorten under den förtroendevaldes tjänstgöringstid.
Rätt till ersättning gäller för barn som normalt vårdas i den förtroendevaldes familj och som
under kalenderåret fyller högst 11 år. Om särskilda skäl finns kan ersättning betalas även för
tillsyn av barn som är äldre.
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller sammanboende
med undantag för förtroendevald vars barn ännu inte uppnått en ålder av 18 månader.
Ersättning betalas heller inte för den ordinarie tid som barnet vistas i kommunal eller annan
barnomsorg.
Om uppdraget för den förtroendevalde föranleder övernattning på annan ort än hemorten
omfattar ersättningen även resa, kost och logi för den som anlitas för barntillsyn.
Barntillsynen organiseras av den förtroendevalde.
För förtroendevald vars uppdrag är 40 procent av heltid eller mer utgår inte ersättning för
barntillsyn.
§ 12 Ersättning till funktionshindrad förtroendevald för särskilda kostnader
Förtroendevald med funktionshinder har rätt till ersättning för styrkta särskilda kostnader
med högst 1 200 kr per dag eller 150 kr per timme.
§ 13 Särskilda bestämmelser om ersättning för förtroendevald med funktionsnedsättning
Förtroendevald med funktionsnedsättning har rätt till ersättning för de särskilda kostnader
som föranleds av uppdraget. I det ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med
inläsning av handlingar och liknande, om utgifterna inte ersätts på annat sätt.
§ 14 Ersättning för resekostnad och traktamente
För resdag utgår helt sammanträdesarvode om restiden överstiger fyra timmar. För annan
restid som överstiger en timme utgår halvt sammanträdesarvode. Resekostnadsersättning
och traktamente utgår enligt det avtal som gäller för Sametingets anställda.

Övriga bestämmelser
§ 15 Begäran om ersättning
En begäran om ersättning enligt dessa bestämmelser lämnas på särskild blankett. En sådan
begäran ska framställas senast inom tre månader från dagen för det sammanträde eller
motsvarande till vilken kostnaden hänför sig.
§ 16 Utbetalning av ersättning
Alla ekonomiska förmåner enligt de ersättningsformer som anges i § 2 med undantag av
ersättning för förlorad pensionsförmån utbetalas månatligen. Om en ersättningsform är
bestämd för år räknat utbetalas den med en tolftedel per månad.
§ 17 Tolkning och tillämpning
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa regler avgörs ytterst av Sametingets styrelse.
§ 18 Ändring av reglerna om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget
Dessa regler kan ändras av Sametingets plenum.
--------------Dessa regler gäller omedelbart och upphäver Sametingets förordning om resor och
ersättningar för förtroendevalda i Sametinget (1993-12-16, § 43).

