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§1

Tillämpningsområdet

Åt förtroendevald erläggs för handhavande av förtroendeuppdraget arvode, ersättning för härav
föranlett inkomstbortfall och kostnader, som på grund av förtroendeuppdraget föranleds av avlönande
av vikarie, anordnande av barnvård eller annan motsvarande orsak samt ersättning för resekostnader
och dagtraktamente i enlighet med vad som nedan stadgas.

§2

Sammanträdesarvoden

För fullmäktigens och styrelsens sammanträden erläggs ett arvode om 180 euro. För övriga organs
sammanträden erläggs ett arvode om 150 €.
Åt förtroendevald som fungerar som mötesordförande, erläggs ett sammanträdesarvode, som
motsvarar medlem i vederbörande organ tillkommande sammanträdesarvode förhöjt med 50 %.
Åt fullmäktiges ordförande och viceordförande, som deltar i styrelsens sammanträde, erläggs samma
arvode som åt medlem i styrelsen.
Åt styrelsens ordförande eller medlem som deltar i sammanträden av fullmäktige eller dess utskott
erläggs samma arvode som åt en fullmäktigemedlem.
Åt medlem i styrelsen som såsom av styrelsen förordnad representant deltar i övrigt förvaltningsorgans
sammanträde erläggs samma arvode som åt ifrågavarande organets medlem.
För sammanträde som varar över tre timmar, erläggs åt en förtroendevald dessutom 50 % av det i denna
§ moment 1 nämnda arvodet för varje efter tre timmar påbörjad timme.

§3

Sammanträden under samma dag

Ifall samma organ såsom helhet eller sektion har flera än ett möte under samma dag, erläggs för möten
endast ett sammanträdesarvode, om det inte har förflutit minst två timmar sedan föregående möte
avslutades.
Om ett nytt möte börjar så att det inte har förflutit minst två timmar sedan föregående möte avslutades
men sammanträdena tillsammans varar över tre timmar, erlägges arvodet i enlighet med
bestämmelserna i § 2 moment 6.

§4

Årsarvoden

För förtroendeuppdrag utanför sammanträden erläggs ett årsarvode enligt
följande:
•

ordföranden i fullmäktige 4.500 €

•

vice ordföranden i fullmäktige 1.500 €

•

ordföranden i styrelsen 9.000 €

•

vice ordföranden i styrelsen 3.000 €

•

ordföranden i revisionsnämnden 3.000 €

•

ordföranden i styrelsens sektion 3.000 €

•

ordföranden i individsektionen 3.000 €

•

ordföranden i nämnden för minoritetsspråket 3.000 €

Såvida ordföranden är förhindrad att handha sitt uppdrag, upphör hans rätt till årsarvode, då hindret
fortgått en månad i en följd. Härefter utbetalas åt viceordföranden en proportionell andel av årsarvodet.

§5

Uppgifter som omfattas av årsarvodet

Bland annat följande uppgifter omfattas av arvodet:


ersättning för förberedelser inför sammanträden;



arbete som krävs för att göra sig förtrogen med ärenden;



upplysning om ärenden;



kontakter som tas av kommuninvånare och möten med kommuninvånare;



förhandlingar över vilka man inte upprättar protokoll eller promemorior;



gratulationsbesök;



studieresor;



besök;



palavrer för ordföranden; samt


deltagande i representationstillställningar och andra tillställningar, om personen inte med
särskilt beslut fattat i ett organ utsetts till ifrågavarande tillställning.

§6

Revisorernas arvoden

Åt revisorerna erläggs arvode enligt räkning på basen av godkänt anbud.

§7

Syssloarvoden

Åt förtroendevald som såsom utsedd representant av samkommunen deltar i övrigt möte, förhandling
eller förrättning erläggs ett syssloarvode som motsvarar arvodet i organet som utsett den

förtroendevalda i sysslan dock utan den i § 2 moment 6 avsedda förhöjningen. Detsamma gäller även
deltagande i av samkommunen anordnade informationstillfällen.

§8

Ersättning för inkomstbortfall

Åt förtroendevald erläggs ersättning för inkomstbortfall och för kostnader som på grund av
förtroendeuppdraget föranleds av avlönande av vikarie, anordnande av barnavård eller annan
motsvarande orsak för varje påbörjad timme, likväl inte för mera än åtta timmar per kalenderdygn.
Ersättningen utbetalas i enlighet med den verkliga förlusten av förtjänst.
För erhållande av ersättning bör den förtroendevalda för inkomstbortfall förete arbetsgivarens intyg
däröver och tillräcklig utredning för kostnaderna. Av arbetsgivarens intyg bör även framgå att den tid
som åtgått för förtroendeuppdragets skötsel skulle ha utgjort hans arbetstid och att lön inte utbetalas
till honom för denna tid.
Förtroendevald, som utför förvärvs- eller annat arbete utan att vara i arbetsförhållande eller i tjänsteeller annat offentligrättsligt befattningsförhållande, bör skriftligen förete tillräcklig utredning angående
inkomstbortfallet och av förtroendeuppdraget föranledda kostnader.
Intyg eller utredning, som avses ovan i 2 och 3 momentet, erfordras inte ifall ersättningsbeloppet är
högst 10 € per timme. Den förtroendevalda bör härvid likväl avge en skriftlig försäkran angående
inkomstbortfallets eller ovan avsedda kostnaders belopp.

§9

Protokoll som grund för ersättningar

I denna stadga nämnda arvoden bör grunda sig på sammanträdesprotokoll eller anteckningar av
förtroendeuppdraget. Organets sekreterare eller uppdragsgivaren bör varje årskvartal utfärda anmälan
över arvodenas utbetalande.
Yrkande av inkomstbortfall och av kostnader som föranletts på grund av förtroendeuppdraget bör om
möjligt inom två månader tillställas den person, till vilken enligt gällande bestämmelser hör att
godkänna räkning.

§ 10

Ersättning av resekostnader

För de förtroendevaldas sammanträdesresor även som för övriga resor i anslutning till handhavandet av
förtroendeuppdraget erlägges ersättning för resekostnader, dagtraktamente, måltidsersättning,
logiersättning, nattreseersättning och kursdagtraktamente samt utrikes tjänsteresa i tillämpliga delar
enligt bestämmelserna i det allmänna kommunala tjänstekollektivavtalet. Styrelsen har i enstaka fall rätt
att besluta annorlunda om logiersättning.

