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Verksamhetsberättelse 2019 för Svenska kyrkans
arvodesnämnd för den nationella nivån

Sammanfattning
I detta betänkande behandlas verksamhetsberättelse 2019 för Svenska kyrkans arvodesnämnd för den nationella nivån. Organisationsutskottet föreslår att kyrkomötet
beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att lägga verksamhetsberättelse 2019 för Svenska kyrkans
arvodesnämnd för den nationella nivån till handlingarna.

Bakgrund
Svenska kyrkans arvodesnämnd för den nationella nivån (Arvodesnämnden) är enligt
10 kap. 11 § kyrkoordningen ett särskilt organ med uppgift att fastställa arvoden för
och ersättningar till kyrkomötets ledamöter, samt ledamöter och ersättare i organ som
har utsetts av kyrkomötet eller kyrkostyrelsen. Sammanträdesarvoden för nämndens
egna ledamöter fastställs dock av kyrkomötets presidium.
Arvodesnämnden består av en ordförande och fyra övriga ledamöter. Av ovanstående bestämmelse i kyrkoordningen framgår att nämnden självständigt ska fullgöra
de uppgifter som anges i instruktionen för nämnden, vilket innebär att kyrkomötet och
andra organ på nationell nivå inte får lägga sig i hur nämnden hanterar enskilda ärenden.
Det finns inte heller utrymme för någon annan generell reglering av Arvodesnämnden
än den som finns i kyrkoordningen och nämndens instruktion. Någon granskning av
hur arvodesnämnden fullgjort sitt uppdrag är inte avsedd att ske från kyrkomötets sida.
I 4 kap. 7 § tredje stycket kyrkomötets beslut (SvKB 1999:3) om Arbetsordning
för kyrkomötet anges att organisationsutskottet bereder till kyrkomötet överlämnad
verksamhetsberättelse för Arvodesnämnden.
Nämndens verksamhetsberättelse
Under år 2019 har arvodesnämnden sammanträtt vid två tillfällen. Arvodesnämnden
har under året tagit fram förslag till beslut gällande de arvoden och ersättningar som
ska gälla för mandatperioden 2022–2025. Utgångspunkten har varit den nationella
nivåns behov av ansvarstagande, ärendeomfattning i det aktuella organet, periodicitet
i verksamheten, krav på tillgänglighet och föreskriven specialistkompetens. Behovet
av förrättningsarvode bygger på att rimlig ersättning ska utgå för utfört arbete vid
sidan av sammanträden.
Med anledning av den genomlysning av nivåer för arvoden och ersättningar som
Arvodesnämnden arbetade med under år 2018, lämnades i februari 2019 en skrivelse

O 2020:6

till kyrkostyrelsen där nämnden närmare beskrev de behov som finns vad gäller
införande av förrättningsarvode, kompensation av förlorad tjänstepensionsförmån
samt förtydligande av vad som avses med styrkt förlorad arbetsförtjänst.
I sin verksamhetsberättelse lyfter slutligen Arvodesnämnden att den ser behov av
att bestämmelser om förrättningsarvode införs i ersättningsstadgan.
Övrigt
Som framgår av Arvodesnämndens verksamhetsberättelse tillställdes kyrkostyrelsen
en skrivelse i februari 2019. Nämndens förslag har beretts inom kyrkokansliet och
resulterat i att kyrkostyrelsen till kyrkomötet 2020 lagt fram en skrivelse med förslag
till ändringar i ersättningsstadgan (KsSkr 2020:4).

Utskottets överväganden
Utskottets förslag: Kyrkomötet beslutar att lägga verksamhetsberättelse 2019 för
Svenska kyrkans arvodesnämnd för den nationella nivån till handlingarna.
Avsikten med verksamhetsberättelsen är inte att det ska ske någon prövning av
Arvodesnämndens verksamhet. Kyrkomötet har inte heller att ta ställning till om
nämndens sätt att utföra sitt uppdrag ska godkännas eller inte. Därmed har inte heller
utskottet att värdera hur nämndens verksamhet bedrivs. Utskottet har inte heller i
övrigt funnit skäl att ta upp någon särskild fråga utifrån verksamhetsberättelsen.
Utskottet föreslår därför att kyrkomötet ska lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
Digitalt sammanträde den 30 september 2020
På organisationsutskottets vägnar
Louise Callenberg, ordförande

Kajsa Walleng, sekreterare

Beslutande: Louise Callenberg, ordförande, Roberth Krantz, Mattias Benke, Lars G
Linder, Margareta Karlsson, Per Lindberg, Sven Gunnar Persson, Anette Nordgren,
Benny Ahremark Persson, Ann-Christin Alexius, Eric Westroth, Olle Reichenberg,
Johnny Lilja, Lars B Andersson och Irene Oskarsson.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Olov Lindquist och Marja Sandin-Wester.
Biskoparna Åsa Nyström och Karin Johannesson har deltagit i utskottets överläggningar.
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