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1 §  

Tillämpningsområde 

 

Denna stadga reglerar ersättning för förtroendevalda som deltager i sammanträden. 

 

Kommunens tjänstemän och arbetstagare deltager däremot på sammanträden på arbetstid. Det 

organ tjänsteman eller arbetstagare tillhör organisatoriskt avgör huruvida detta ska kompenseras 

med mertidslön eller ledig tid.  

 

 

2 § 

Sammanträdesarvoden 

 

För sammanträde med ett kommunalt organ erlägges åt ledamöterna arvoden enligt följande: 

 

Ordförande i organ  50 euro 

Ledamot i organ  30 euro 

Sekreterare i centralvalnämnd 50 euro 

 

Då ett sammanträde varar mer än tre timmar höjs arvodet med 50%. 

 

Förtroendevald som enligt förvaltningsstadgan har närvarorätt vid annat än det egna organets 

sammanträden likställs ur arvoderingshänseende med ledamot i organet.  

 

Med centralvalnämnd avses även centralnämnd för lagtings- och kommunalval. 

 

 

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 uppräknade förtroendevalda betalas även årsarvode och kommunikationstillägg: 

 

Årsarvode Kommunikations- 

tillägg  

Ordförande i kommunfullmäktige  500 100 

V. ordförande i kommunfullmäktige  100 

Ordförande i kommunstyrelsen  1200 200 

V. ordförande i kommunstyrelsen  150 

Ordförande i centralvalnämnd  150 per val 

Sekreterare i centralvalnämnd  150 per val  

Ordförande i nämnd   350 

Ordförande eller ledamot som anmäler att 

hen accepterar att endast ta emot material i elektronisk form 50 

 

Med centralvalnämnd avses även centralnämnd för lagtings- och kommunalval. 
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5 § 

Deltagande utanför kommunen 

 

För representationsuppdrag, syneförrättningar, rådplägning och sammanträde utom kommunen 

eller annan åtgärd i vilken ledamot av kommunalt organ deltar enligt kommunens beslut erlägges 

i arvode 30 euro per dag. Det samma gäller deltagande i kursverksamhet. 

 

Dessutom kan reseersättning betalas i enlighet med 10 §. 

 

 

6 § 

Centralvalnämnd/centralnämnd för lagtings- och kommunalval 

 

Utöver mötesarvoden betalas arvode för valförrättning på valdagen enligt följande: 

Ordförande  100 euro / hel valdag 

Sekreterare  100 euro / hel valdag 

Ledamot  80 euro / hel valdag 

 

I förekommande fall betalas del av dagsarvodet. Utöver detta betalas dessutom mötesarvode för 

sammanträde som sker på valdagen efter avslutad valförrättning. 

 

 

7 § 

Ersättning för inkomstbortfall 

 

Åt förtroendevald erlägges ersättning för av förtroendeuppdraget föranledd förlust av förtjänst för 

varje påbörjad timme (dock ej mer än åtta timmar per kalenderdygn). 

 

Maximibeloppet för timersättning är 30 euro. 

 

Den förtroendevalda ska för erhållande av ersättning för förlust av förtjänst förete arbetsgivarens 

intyg däröver eller styrka inkomstbortfall för egen verksamhet. 

 

 

8 § 

Ersättning för andra kostnader 

 

För att erhålla ersättning för kostnader som på grund av förtroendeuppdraget föranleds av 

avlönande av vikarie, anordnande av barnvård eller annan motsvarande orsak skall den 

förtroendevalda skriftligen förete tillräcklig utredning angående dessa kostnader. 

 

 

9 § 

Framställande av betalningsanspråk 

 

Yrkanden på ersättningar enligt 7-8 §§ bör inom två månader tillställas kommundirektören för 

godkännande. 
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10 § 

Ersättning för resekostnader 

 

För de förtroendevaldas resor till och från sammanträde och 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 (AKTA). 

 

Till ledamot som deltager på den ö ledamoten bor uppbär inte reseersättning. 

 

 

11 § 

Revisorers ersättning 

 

Revisor ersätts enligt räkning.  

 

 

12 §  

Tiden för betalning 

 

I denna stadga nämnda arvoden utbetalas årsvis. Övriga ersättningar betalas enligt 

överenskommelse med centralkansliet. 

 

 

 


