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Ärende 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förbundsstyrelsens förslag nr 06 
Policy för ersättningar och arvoden i IOGT-NTO 
Vid kongressen i 2019 i Örnsköldsvik fick förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en grupp 
som genomför en utredning av arvodesnivåerna inom hela IOGT-NTO, att utifrån detta ta 
fram ett förslag till arvoderingspolicy samt att redovisa uppdraget till nästa kongress. 
 
Utifrån uppdraget har förbundsstyrelsen arbetat fram ett förslag till policy för ersättningar 
och arvoden i IOGT-NTO som läggs fram som förslag till denna kongress. Det utgår från 
följande:  

Att vara förtroendevald i IOGT-NTO bygger, precis som i andra sammanhang i 
ideell sektor, på engagemang och idealitet. Eftersom grundprincipen är att 
ingen ska behöva betala för eller avstå från ett uppdrag på grund av utebliven 
inkomst är frågan om arvoden för utförande av uppdrag ändå relevant. 

 
Förbundsstyrelsen menar att denna inställning till arvoden ska vara detsamma oavsett om 
personen är engagerad inom förbundet eller inom distrikten samt även vara vägledande vid 
framtida beslut om ersättningar för förtroendevalda inom IOGT-NTO eller andra av IOGT-
NTO:s närstående organisationer. 
 
Utöver förslag till policy finns arvodessystem för distrikt och förbund som fastställs av 
förbundsstyrelsen respektive kongressen.  
 
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att fastställa policy för ersättningar och arvoden i IOGT-NTO. 
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Policy för ersättningar och arvoden i  
IOGT-NTO 
Vid beslut om arvoden och ersättningar inom IOGT-NTO ska följande beaktas. 

Arvoden eller ersättningar ska 

• möjliggöra för medlemmar att kunna vara förtroendevalda oavsett familjesituation, 
arbetssituation eller ekonomisk situation,   

• vara likabehandlande på så sätt att lika fall behandlas lika, t.ex. likartade uppdrag i en 
specifik styrelse, 

• vara likabehandlade på så sätt att olika fall får behandlas olika, t.ex. olika uppdrag i 
en specifik styrelse, 

• främja rätt kompetens och mångfald, och 
• främja och bidra till skapande av engagemang hos förtroendevalda.  

I de flesta fall är en grund med ersättning för förlorad arbetsförtjänst att föredra framför 
arvoden. 

Beslut om arvoden och ersättningar ska utformas på ett sådant sätt att det framgår att det är 
ett arvode som inte innebär anställning. 

Arvodessystem i distrikt och förbund 
För IOGT-NTO:s förbundsstyrelse beslutar kongressen om arvodessystem. 

För IOGT-NTO:s distrikt beslutar förbundsstyrelsen om arvodessystem. 

Arvoden inom IOGT-NTO-rörelsen och dess organisationer 
I organisationer som IOGT-NTO har inflytande över fastställs arvoden och övriga 
ersättningsvillkor enligt de styrdokument som gäller och med denna policy som 
utgångspunkt. 
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