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Dnr PE 2014/825

Rektor

Föreskrifter om arvoden i styrelser och nämnder som regleras i
Lunds universitets arbetsordning
Med stöd av 2 kap. 5 § högskolelagen (1992:1434) föreskriver Lunds universitet
följande.
De arvoden som regleras i dessa föreskrifter avser de centrala organ som
omfattas av Arbetsordning för Lunds universitet (LS 2013/338, LS 2013/474)
samt Antagningsnämndens presidium. Undantagen är universitetsstyrelsen
för vilken arvoden regleras i regeringsbeslut.
Fakultet/ motsvarande beslutar om arvode för studenter och externa ledamöter samt
ersättare i styrelser och nämnder som inrättas av fakultet/motsvarande.
Fakulteter/motsvarande ska samverka för att eftersträva en större likformighet
avseende belopp och villkor vad gäller sådana arvoden.
I arvode för sammanträdesdag ingår ersättning för både för- och efterarbete för
sammanträdet inklusive eventuella förebredande möten (med undantag för
Antagningsnämndens presidium).
Årsarvodet förutsätter närvaro vid minst hälften av sammanträdena.
Inget arvode utgår till ledamöter i följande organ:
-revisionsutskottet
-universitetskollegium
-rektors ledningsråd
Anställda vid Lunds universitet
Till anställda vid Lunds universitet utgår ingen ekonomisk ersättning för uppdrag i
styrelser och nämnder. Eventuella ersättningar i tid regleras i
personalplaner/motsvarande.
Studenter
Till ordinarie studentrepresentant, som inte har anställning vid Lunds universitet,
betalas arvode med 7 000 kr per år samt 1 100 kr per sammanträdesdag läsårsvis.
Till ersättare som tjänstgör istället för ordinarie studentrepresentant betalas arvode
med 1 100 kr per sammansträdesdag.
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Till studentrepresentant, som inte har anställning vid Lunds universitet, betalas 550
kr per sammansträdesdag i Antagningsnämndens presidium som inte sammanfaller
med Antagningsnämndens sammanträden.
Studentrepresentant har rätt till resekostnadsersättning för resa som måste vidtas
för sammanträdet, d.v.s. för resekostnad som annars inte hade uppstått. Endast
ersättning för skäliga resekostnader ersätts.
Externa ledamöter och externa ersättare
För de styrelser och nämnder som har extern ordförande fattas beslut av rektor om
ordförandes arvode.
Till extern ledamot betalas arvode med 7 000 kr per år och 1 100 kr per
sammanträdesdag
Till extern ersättare som tjänstgör i stället för extern ledamot betalas arvode med
1 100 kr per sammanträdesdag.
En extern ledamot eller ersättare som går miste om avlöningsförmåner från sin
anställning på grund av uppdraget, har rätt till ersättning för sådana förmåner. Den
som gör anspråk på sådan ersättning ska genom intyg eller på annat sätt visa vad
ledamoten gått miste om.
Vid resor för fullgörande av uppdraget har en extern ledamot eller ersättare rätt till
resekostnadsersättning och traktamente motsvarande tjänsteresa enligt centralt
reseavtal och för universitetet gällande lokalt reseavtal.
Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 januari 2014, då det tidigare beslutet Arvoden
i styrelser och nämnder vid Lunds universitet upphör att gälla (Dnr PE 2011/530 ).
För dem som omfattats av ovan nämnda tidigare beslut ska det tidigare beslutet
gälla till och med den 30 juni 2014.
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av
förvaltningschef Susanne Kristenson efter föredragning av arbetsrättsjurist Kristine
Widlund.

Per Eriksson
Kristine Widlund
(Sektionen Personal)
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