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1§
Tillämpningsområde
Åt kommunens förtroendevalda erlägges 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 ävensom dagtraktamente i enlighet med denna
stadga.
2§
Sammanträdesarvoden
För sammanträde med ett kommunalt organ erlägges åt ledamöterna arvoden enligt
följande:

A. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder: 20 e , för varje

besökt sammanträde som varar upp till 3 timmar, för ett längre sammanträde erläggs
30 e.
B. Ordföranden erhåller på motsvarande sätt 30 e för under och 45 e för över 3 timmars
sammanträde.
C. Övriga kommunala organ likställs med nämnderna.
Till kommunfullmäktiges ordförande eller viceordförande, som deltar i kommunstyrelsens
sammanträde, samt åt kommunstyrelsens ordförande, viceordförande och ledamöter,
som i egenskap av kommunstyrelsens representanter deltar i kommunfullmäktiges
sammanträde eller i övriga förvaltningsorgans sammanträden, erlägges
sammanträdesarvode enligt samma grunder som åt vederbörande organs ledamöter.
3§
Sammanträden som hålls samma dag
Då en person är på flera sammanträden under samma dag, erlägges
sammanträdesarvode för den sammanlagda tiden av alla sammanträden, såvida tiden
mellan sammanträdena inte överskrider två timmar. I det senare fallet erläggs
mötesarvode som om flera enskilda möten skulle ha hållits.
4§
Årsarvoden
Till nedan nämnda förtroendevalda erlägges utöver ovan i 2 § stadgade
sammanträdesarvoden jämväl arvode enligt följande:
 kommunfullmäktigeordförande 300 e + 100 e i telefon- och
internetersättning
 kommunstyrelseordförande
1000 e + 200 e i telefon- och
internetersättning
 nämndordförande
200 e + 50 e i telefonersättning och
internetersättning, om nämnden inte har en tjänsteman som sekreterare
erhåller ordförande 250 e i årsarvode.
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Om ordförande inte är närvarande på möte och annan träder i dennes ställe delas
årsarvodet i proportion mot antalet ledda möten.
OBS! Årsarvode utbetalas inte om organet ifråga ej hållit stadgeenligt sammankallade
och protokollförda möten under året.
5§
Sekreterarens arvode
Åt förtroendevald, som fungerar som sekreterare vid organs sammanträde, erlägges
sammanträdesarvode förhöjt med 50 %, såvida särskilt årsarvode inte utgår för
uppdraget.
6§
Deltagande utanför kommunen
För representationsuppdrag, syneförrättningar, rådplägning och sammanträde utom
kommunen eller annan åtgärd i vilken ledamot av kommunalt organ deltar enligt
organets beslut, erlägges i arvode 50 e per dag. Det samma gäller deltagande i
kursverksamhet.
För ovan i 1 momentet avsedda aktiviteter som varar i mer än tre timmar, erlägges
arvode förhöjt med 50 %, dock ej för representation.
7§
Samarbete mellan kommuner
Beträffande kommunens representanter i samkommuner tillkommande arvoden gäller
vad ovan i 2 § är stadgat om arvoden för ledamöterna av kommunfullmäktige.
Åt kommunens representant i gemensamt organ, som avses i kommunallagen, erlägges
i tillämpliga delar sammanträdesarvode enligt bestämmelserna ovan i 2-6 §§, såvida
kommunens representant inte erhåller arvodet av annan kommun eller annat
förvaltningsorgan.
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8§
Centralvalnämnd, centralnämnd, valnämnd och valbestyrelse
Åt valnämnds och valbestyrelses ordförande och ledamot erläggs för varje
valförrättningsdag arvode, i vilket samtidigt ingår ersättning för uträkning av valresultat
enligt följande:
*
åt ordförande 60 e
*
åt ledamot 50 e
Om två ledamöter eller ersättare delar på en dag erläggs arvode proportionellt mot
arbetade timmar
Centralvalnämnds och centralnämnds sekreterare erhåller dubbelt ordinarie
ordförandearvode.

9§
Framställande av betalningsanspråk
Yrkanden på ersättningar för förlust av förtjänst bör inom två månader tillställas
kommundirektören för godkännande.
För sådana förtroendeuppdrag, som inte omnämnes i denna stadga, fastställer
kommunfullmäktige vid behov arvoden särskilt.
10 §
Ersättning för inkomstbortfall
Åt förtroendevald erlägges ersättning för av förtroendeuppdraget föranledd förlust av
förtjänst för varje påbörjad timme, likväl inte mera än åtta timmar per kalenderdygn.
Åt förtroendevalda som är företagare, näringsidkare eller med dem jämförbara personer,
vilka inte har fastställda arbetstider kan ersättning för förlust av förtjänst erläggas även
efter kl. 16.00 om motiverad utredning företes.
Maximibeloppet för timersättning är 20 euro.
Den förtroendevalda bör, för erhållande av ersättning för förlust av förtjänst, förete
arbetsgivarens intyg däröver. Av intygen bör även framgå att den tid som åtgått för
förtroendeuppdragets skötsel skulle ha utgjort hans arbetstid och att lön inte utbetalats
till honom för denna tid.
Förtroendevald, som utför förvärvs- eller annat arbete utan att vara i arbetsförhållande
eller i tjänste- eller annat offentligträttsligt befattningsförhållande, bör skriftligen förete
tillräcklig utredning angående förtjänstförlusten.
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För att erhålla ersättning för kostnader, som på grund av förtroendeuppdraget föranleds
av avlönande av vikarie, anordnande av barnvård eller annan motsvarande orsak, bör
den förtroendevalda skriftligen förete tillräcklig utredning angående dessa kostnader.
Intyg eller utredning, som avses ovan i 2,3 och 4 momentet, erfordras inte ifall
förtjänstförlusten är högst 7,95 per timme.
Den förtroendevalda bör härvid likväl avge en skriftlig försäkran angående
förtjänstförlusten eller i 4 mom. avsedda kostnadernas belopp.
11 §
Ersättning för resekostnader
För de förtroendevaldas resor till och från sammanträde ävensom för 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.
Till ledamöter som deltager i sin egen by erlägges inte reseersättning.
Är kommunal ledamot tvungen att resa till sammanträde med hyrd båt eller bil skall
ersättning utgå enligt de verkliga kostnaderna. Samåkning bör tillämpas så långt som
möjligt.
12 §
Revisorers ersättning
Revisor ersätts enligt räkning.
13 §
Tiden för betalning
I denna stadga nämnda arvoden utbetalas årsvis. Reseersättningsutbetalning
överenskoms med centralkansliet.
14 §
Tjänstemän och arbetstagare
Kommunens tjänstemän och arbetstagare deltager på sammanträden på arbetstid. Det
organ tjänsteman eller arbetstagare tillhör organisatoriskt avgör huruvida detta ska
kompenseras med mertidslön eller ledig tid.
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