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Uppdrag
Sacos ordinarie kongress har den 17 november 2009 fastställt stadgar av
vilka framgår att det är kongressens uppfattning att ersättning ska utgå till
vissa förtroendevalda. Uppdraget att fatta beslut om lön, arvode och
kostnadsersättning har anförtrotts åt Sacos ersättnings-kommitté. Det
ankommer på kommittén att fastställa ersättning för kongressledamöter,
styrelseledamöter, ersättningskommitténs ledamöter, stadgekommitténs
ledamöter, förtroendevalda revisorer och deras ersättare samt
valberedningens ledamöter. Det ankommer vidare på
ersättningskommittén att till varje ordinarie kongress lämna förslag till
direktiv för kommitténs arbete under den kommande mandatperioden.
Direktiv
Att vara förtroendevald inom Saco är huvudsakligen ett ideellt uppdrag.
Organisationens verksamhetsområde och storlek ställer emellertid stora
krav på de förtroendevaldas kunskap och erfarenhet. Uppdragen kräver
skicklighet, tid och engagemang. Med uppdragen följer ett långtgående
ansvar. Det är därför rimligt att ersättning utgår för uppdragens
fullgörande utom såvitt avser uppdraget att vara kongressledamot.
Kongressledamöterna utses av Sacos medlemsförbund och representerar i
huvudsak respektive förbund varför någon ersättning inte bör utgå från
Saco.
Bestämmande av ersättningarnas storlek bör inte ske enbart utifrån
uppdragen i sig utan även med beaktande av deras ideella karaktär.
Gällande ersättningar ska vid oförändrade uppdrag utgöra indikativa nivåer
från vilka uppräkning kan ske med beaktande av bland annat
penningvärdes- och samhällsutveckling.
Följande utgångspunkter ska gälla vid fastställande av ersättningar.
•

Ersättning till den heltidsarbetande ordföranden ska fastställas
årligen per den 1 januari och följa utvecklingen av
riksdagsledamöternas arvode (nuvarande ersättning motsvarar 2,0
gånger det från och med den 1 november 2016 fastställda arvodet
om 63 800 kr per månad).

Detta förslag till direktiv till ersättningskommittén gäller om kongressen beslutar
att ersättningskommittén ska behållas enligt nuvarande reglering i Sacos stadgar,
istället för att besluta i enlighet med styrelsens förslag, i proposition 1: Stadgar, att
lägga ned ersättningskommittén.
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•
•

•

Ersättning till övriga förtroendevalda ska fastställas för den valda
perioden.
Ersättningar ska i huvudsak fastställas till ett fast belopp. För
styrelseledamöter utom ordförande, förste vice ordförande och
andre vice ordförande ska ersättningen emellertid innehålla en
rörlig del.
Ersättningen till tjänstgörande ersättare för förtroendevald revisor
bör vara helt rörlig.

Ersättningar ska utbetalas årsvis i efterskott utom för den heltidsarbetande
ordföranden. Ersättning till ordföranden ska utbetalas månadsvis enligt
gällande rutin för löneutbetalning till Sacos anställda.
Rörlig ersättning till styrelseledamot ska utgå för varje ordinarie
styrelsesammanträde i vilket ledamoten har deltagit under större delen av
sammanträdet. Rörlig ersättning utbetalas efter begäran med angivande av
för vilka sammanträden ersättning begärs.
Ersättning kan – främst för den heltidsarbetande ordföranden – utgå i
annan form än lön eller arvode. Som exempel på sådana förmåner kan
nämnas pension, sjuk- och föräldraersättning, sjukvårdsförsäkring,
bilförmån, städförmån, tidningsprenumeration, friskvård, abonnemang för
mobiltelefon och mobilt bredband, subventionerade måltider och fria resor
med kollektivtrafik. Alla pensionsförmåner ska vara premiebaserade för att
säkerställa en god kostnadskontroll.
Arvode ska utgå endast för den period som en förtroendevald utövar sitt
uppdrag. Vid avgång under vald period ska ersättningen reduceras i
motsvarande utsträckning.
Förtroendevald som vid utövande av sitt uppdrag förlorar inkomst ska
kompenseras för styrkt inkomstbortfall. Det åligger förtroendevald att
lämna tillräcklig utredning om inkomstbortfallet och dess storlek.
Ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader föranledda av uppdragets
utövande ska utgå med styrkt belopp.
Om ordföranden avgår eller blir indisponerad under längre tid ska
ersättningskommittén fatta beslut om ersättning för ersättaren.
De år fyllnadsval vid extrakongress har ägt rum ska ersättningskommittén
fatta särskilt beslut om ersättning till valberedningen för dess arbete i
anledning av fyllnadsvalet.
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