
ARVODESSTADGA FÖR KOMMUNENS FÖRTROENDEVALDA

Datum för ikraftträdande 29.5.2017

1 §
Tillämpningsområde
Till kommunens förtroendevalda erläggs arvode för skötseln av förtroendeuppdraget,
ersättning för förlust av förtjänst och för kostnader, som på grund av förtroendeuppdraget
föranleds av avlönande av vikarie, anordnande av barnvård eller annan
motsvarande orsak samt ersättning för resekostnader även som dagtraktamente i enlighet
med denna stadga.

Denna arvodesstadga tillämpas för storleken av mötesarvoden (2 § 1 mom.) för kommunens
tjänsteinnehavare och arbetstagare. För övrigt då det gäller tjänsteinnehavare och arbetstagare och
deras mötesarvoden och ersättningar för resekostnader gäller bestämmelserna i allmänt kommunalt
tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA).

2 §
Sammanträdesarvoden
1. Till de kommunala organens ledamöter erläggs arvode enligt följande:

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 60 euro
Nämnderna och dess utskott, sektionerna,
kommittéerna samt övriga organ 50 euro

2. Till ordförande eller viceordförande, som vid sammanträde fungerar som ordförande,
erläggs sammanträdesarvode, vilket motsvarar det ovan i 1 momentet avsedda
sammanträdesarvodet för vederbörande organs ledamöter, förhöjt med 100 % om
inte årsarvode erläggs.

3. Till kommunfullmäktiges ordförande eller viceordförande, som deltar i
kommunstyrelsens sammanträde, samt åt kommunstyrelsens ordförande,
viceordförande och ledamöter, som deltar i kommunfullmäktiges sammanträde eller i
övriga förvaltningsorgans sammanträden, erläggs sammanträdesarvode enligt samma
grunder som åt vederbörande förvaltningsorgans ledamöter.

3 §
Sammanträden som hålls under samma dag
Håller ett förvaltningsorgan under samma kalenderdygn flere sammanträden, betraktas
dessa då sammanträdesarvode erläggs som ett enda sammanträde, såvida tiden mellan
sammanträdena inte överskrider två timmar.

4 §
Arvode för sekreterare och föredragande

Till en person som fungerar som verksamhetsorganets sekreterare eller föredragande erläggs
sammanträdesarvodet vilket motsvarar det ovan i § 2 1 momentet avsedda sammanträdesarvodet
förhöjt med 50 % om inte års-, månads- eller annat skilt arvode erläggs.
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5 §
Årsarvoden
1. Till ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nedan omnämnda
nämnder och sektioner erläggs utöver ovan i 2 § stadgade sammanträdesarvoden
jämväl årsarvode för ordförandens uppgifter enligt följande:

ordförande i kommunfullmäktige 2 250 euro
ordförande i kommunstyrelsen 2 750 euro
ordförande i tekniska nämnden 1 250 euro
ordförande i bildningsnämnden 1 250 euro
ordförande i grundtrygghetsnämnden 1 250 euro
ordförande i miljö- och byggnadsnämnden 1 250 euro
ordförande i revisionsnämnden 1 050 euro
ordförande i bildningsnämndens
svensk- och finskspråkiga sektion    550 euro
ordförande i grundtrygghetsnämndens sektion för
individärende    550 euro

2. Om ordförande är förhindrad att handha sitt uppdrag, upphör hans rätt till årsarvode
då hindret varat oavbrutet i en månads tid. Årsarvodet dividerat med 365 erläggs
härefter per kalenderdygn åt viceordföranden, tills ordföranden ånyo börjar handha
sitt uppdrag.

6 §
Syn, förhandling, förrättning
För syn, förhandling eller annan förrättning, i vilken ledamot i kommunalt organ på
basen av organets beslut deltar, och vid vilken förs protokoll, erläggs i arvode 50 euro.

7 §
Valnämnd, valkommission
Till valnämndens ordförande och ledamot samt medlem i valkommission erläggs för en
valförrättningsdag arvode, i vilket samtidigt ingår ersättning för uträkning av valresultat, enligt
följande:

åt ordförande 140 euro

åt valnämndens ledamot 100 euro
åt valbestyrelsens ledamot 100 euro

åt valnämndens ersättare åt valnämndens ersättare betalas 14 euro per timme eller,
om hen närvarar i valförrättningen i över fyra timmar, en
engångsersättning på 100 euro.

åt valbestyrelsens ersättare valbestyrelsens ersättare får samma ersättning som en
egentlig ledamot om hen deltar i valförrättningen.”

8 §
Specialuppdrag



För specialuppdrag, som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ålagt
förtroendevald, kan enligt kommunstyrelsens prövning erläggas arvode 50 euro.

9 §
Ersättning för förlust av förtjänst
1. Till förtroendevald erläggs för varje påbörjad timme ersättning för förlust av
förtjänst under regelbunden arbetstid samt för i 1 § avsedda av förtroendeuppdraget
föranledda kostnader, likväl inte för mer än åtta timmar per kalenderdygn.
Timersättningens maximibelopp är 16 euro.

2. Den förtroendevalda bör för att erhålla ersättning för förlust av förtjänst förete
arbetsgivarens intyg däröver. Ur intyget bör framgå att förtroendeuppdragets skötsel
skett på den förtroendevaldas arbetstid och att lön för denna tid inte utbetalas till
honom.

3. Förtroendevald, som utför förvärvs- eller annat arbete utan att befinna sig i
arbetsförhållande eller i tjänste- eller annat offentligrättsligt befattningsförhållande,
bör skriftligen förete tillräcklig utredning över förtjänstförlusten.

4. Intyg eller utredning, som avses ovan i 2 och 3 momenten, erfordras inte ifall det
belopp som skall erläggas per timme utgör högst 10 euro. Den förtroendevalda
bör härvid likväl avge en skriftlig försäkran angående det belopp som
förtjänstförlusten och skötseln av förtroendeuppdraget gett upphov till.

5. För att erhålla ersättning för kostnader som förtroendeuppdraget i form av avlönande
av vikarie, anordnande av barnvård eller annan motsvarande orsak medför bör den
förtroendevalda skriftligen förete tillräcklig utredning över dessa kostnader.
Angående kostnadernas maximibelopp tillämpas vad ovan i 1 momentet är bestämt.

10 §
Framställande av betalningsanspråk
Yrkande på ersättning för förlust av förtjänst och andra kostnader bör inom sex månader
tillställas förvaltningsavdelningen. Kommunstyrelsen avgör frågan i ett fall då en förtroendeman har
yrkat på arvode eller ersättning på basen av förtroendeuppgift och yrkandet har avslagits.

11 §
Tiden för betalning av arvode
I denna stadga nämnda arvoden utbetalas tre gånger per år.

12 §
Ersättning för resekostnader
För de förtroendevaldas resor till och från sammanträde ävensom för övriga resor som
förtroendeuppdraget föranleder erläggs i tillämpliga delar ersättning för resekostnader
samt dagtraktamente, måltidsersättning, logiersättning, nattreseersättning och
kursdagtraktamente enligt bestämmelserna i det allmänna kommunala
tjänstekollektivavtalet (AKTA).


