ARVODESTADGA
KIMITOÖNS KOMMUN

Godkänd av organisationskommissionen den 16.9.2008
Fastställd av fullmäktige den 12.11.2008
Träder i kraft den 1.1.2009
Ändrad av fullmäktige 17.6.2009
Ändrad av fullmäktige 12.12.2012
Ändrad av fullmäktige 9.12.2013

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 1 Tillämpningsområde

3

§ 2 Sammanträdesarvoden

3

§ 3 Sammanträden som hålls under samma dag

3

§ 4 Årsarvoden

3

§ 5 Sekreterares arvode

4

§ 6 Syn, förhandling, förrättning

4

§ 7 Samarbete mellan kommuner

5

§ 8 Revisor

5

§ 9 Valnämnd och centralvalnämnd

5

§ 10 Specialuppdrag

5

§ 11 Ersättning för förlust av förtjänst

5

§ 12 Framställande av betalningsanspråk

6

§ 13 Tiden för betalning av arvode

6

§ 14 Ersättning för resekostnader

6

2

1§

Tillämpningsområde
Åt 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, anordnandet av dagvård eller annan motsvarande orsak samt ersättningar för resekostnader ävensom dagtraktamente i enlighet
med denna stadga.
Åt anställda i kommunen som deltar i kommunalt organs sammanträde erläggs samma
arvode som tillämpas i organet.

2§

Sammanträdesarvoden
Åt de kommunala organens ledamöter erläggs arvode enligt följande:
75 €
75 €
50 €
45 €

fullmäktige och dess utskott
styrelsen och dess sektioner
nämnder och deras sektioner
övriga organ

Åt ordförande eller viceordförande, som vid sammanträdet fungerar som mötesordförande, erläggs sammanträdesarvode, vilket motsvarar det ovan i 1 mom. avsedda
sammanträdesarvodet för vederbörande organs ledamöter, förhöjt med 50 %.
Åt fullmäktiges ordförande eller viceordförande, som deltar i kommunstyrelsens sammanträde, samt åt kommunstyrelsens ordförande, viceordförande och ledamöter, vilka
deltar i fullmäktiges sammanträde eller i övriga förvaltningsorgans sammanträden, erläggs sammanträdesarvode enligt samma grunder som vederbörande förvaltningsorgans ledamöter.
I denna stadga nämnda arvoden skall grunda sig på sammanträdesprotokoll eller promemorior som uppgjorts. I undantagsfall kan det ansvariga organet besluta att arvode
erläggs trots att protokoll eller promemoria inte uppgörs.
3§

Sammanträden som hålls under samma dag
För sammanträden som varar längre än tre timmar erläggs utöver det i 2 § 1 mom. avsedda sammanträdesarvodet 50 % av sagda arvodesbelopp.
Håller ett förvaltningsorgan under samma kalenderdygn flera sammanträden, beaktas
dessa då sammanträdesarvode erläggs som ett enda sammanträde, såvida tiden mellan sammanträdena inte överskrider två timmar.

4§

Årsarvoden
Åt ordförande i fullmäktige, kommunstyrelsen och nedan omnämnda nämnder och organ erläggs utöver ovan i 2 § stadgade sammanträdesarvoden jämväl årsarvode för
ordförandes uppgifter enligt följande:
ordförande i fullmäktige
kommunstyrelsen

1500 €
2500 €
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byggnads- och miljötillsynsnämnden
kultur- och fritidsnämnd
revisionsnämnden
omsorgsnämnden
tekniska nämnden
bildningsnämnden
- svenska skolsektionen
- finska skolsektionen
skärgårdsnämnden
centralvalnämnden (under valår)

400 €
400 €
400 €
600 €
600 €
400 €
400 €
400 €
200 €
200 €

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 dagar erläggs
härefter per kalenderdygn åt viceordföranden, tills ordförande ånyo börjar handha sitt
uppdrag.
Åt fullmäktigegruppernas ordförande erläggs ett årsarvode som består av en grunddel
om 200 euro/år samt en tilläggsdel om 20 euro per var och en av de övriga medlemmarna i gruppen.

5§

Sekreterares arvode
Åt förtroendevald, som fungerar som förvaltningsorganets sekreterare, erläggs i 2 § 1
mom. nämnt arvode förhöjt med 50 %, fall denne ej erhåller års-, månads- eller annat
särskilt arvode för sekreteraruppdraget.
Åt anställd i kommunen, som fungerar som förvaltningsorgans sekreterare eller föredragande erläggs likaså i 2 § punkt 1 nämnt arvode förhöjt med 50 %. Föredragande i
organ som enligt förvaltningsstadgan har två föredragande, och som vardera föredragit
ärenden på samma sammanträde, har vardera rätt till förhöjt arvode.

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 arvode 35 €.
För sådan syn, förhandling, förrättning eller representation, vid vilken inte upprättas officiellt protokoll, erläggs inte sammanträdesarvode. Åt sådan förtroendevald som ej på
basen av sitt ordförandeuppdrag lyfter årsarvode, kan dock kommunstyrelsen fatta separat beslut om erläggande av arvode i enlighet med 1 mom.
Utan hinder av stadgandet i 2 mom. ersätts alltid resekostnader och förlust av förtjänst.
Beträffande i 1 mom. åsyftad syn, förhandling eller förrättning, som varar mera än tre
timmar, tillämpas vad ovan i 3 § är bestämt.
För protokolljustering, till vilken förtroendevald kallas separat, erläggs ett arvode om
15 €.
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7§

Samarbete mellan kommuner
Åt kommunens representanter i gemensam nämnd, som avses i KomL, eller i annat än
i 1 mom. avsett interkommunalt samarbetsorgan, erläggs i tillämpliga delar sammanträdesarvode enligt bestämmelserna ovan i 2-6 §, såvida kommunens representant
inte erhåller arvode av annan eller annat förvaltningsorgan.

8§

Revisor
Åt kommunal revisor erläggs arvode enligt räkning.

9§

Valnämnd och centralvalnämnd
Åt valnämnds ordförande och ledamot erläggs för varje valförrättningsdag arvode, i vilket samtidigt ingår ersättning för uträknande av valresultatet, enligt följande:
ordförande
ledamot

125 €
100 €

Avvikande från i 1 mom. nämnda arvoden erläggs åt medlem i valnämnd som närvarit
under valdagen högst tre timmar arvode 50 €, och åt medlem som varit närvarande
minst tre och högst fem timmar 65 €.
Åt centralvalnämndens och valbestyrelsens medlemmar erläggs arvode enligt § 2,
nämnder och dess sektioner.
Åt centralvalnämnds ordförande och ledamöter samt anlitad personal erläggs för uppdrag i samband med föranstaltandet av val, då uppdraget utförs utom sammanträdestid, en timersättning om 28 €/timme. Beloppet justeras i enlighet med allmänna justeringar i det allmänna kommunala arbets- och tjänstekollektivavtalet.
För val- och räknebiträden vilka anlitas i samband med valförrättning, och som inte är
medlemmar i valnämnden, erläggs ett timarvode om 15 €, dock högst 90 €.
I händelse det allmänna kommunala tjänstekollektivavtalet inte stipulerar annat, ersätts
tjänsteinnehavare som på centralvalnämndens uppdrag utför uppdrag utom tjänstetid i
enlighet med 4 mom.

10 §

Specialuppdrag
För sådant förtroendeuppdrag, som inte omnämns i denna stadga, bestämmer fullmäktige vid behov arvode särskilt.
För specialuppdrag, som fullmäktige eller kommunstyrelsen ålagt förtroendevald, kan
enligt kommunstyrelsens prövning erläggas arvode 40 €.

11 §

Ersättning för förlust av förtjänst
Åt förtroendevald erläggs för varje påbörjad timme ersättning för förlust av förtjänst
under regelbunden arbetstid samt för i 1 § avsedda förtroendeuppdraget föranledda
kostnader, likväl inte för mera än åtta timmar per kalenderdygn.
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Timersättningens maximibelopp utgör 28 €/timme. Beloppet justeras i enlighet med
allmänna justeringar i det allmänna kollektivavtalet för kommunala arbetstagare och
tjänsteinnehavare.
Den förtroendevalda bör för att erhålla ersättning för förlust av förtjänst förete arbetsgivarens intyg eller utredning däröver. Ur intyget bör även framgå, att förtroendeuppdragets skötsel skett på den förtroendevaldas arbetstid och att lön för denna tid inte utbetalas till honom.
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 förlusten av förtjänst. För denna grupp (företagare,
fria yrkesutövare) ersätts maximalt åtta timmar per kalenderdygn mellan kl. 07 och 18.
Om arbetets art är sådant att det regelbundet kräver arbetsinsatser på tider utanför
detta, så kan man med motiverad orsak få ersättning för förlorad arbetsinkomst på
andra tider än detta.
För att erhålla ersättning för kostnader som förtroendeuppdraget i form av avlönande
av vikarie, anordnandet 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 mom. är bestämt.
12 §

Framställande av betalningsanspråk
Yrkande på ersättning för förlust av förtjänst och andra kostnader bör inom sex månader tillsällas den person på vilken det enligt gällande bestämmelser ankommer att
godkänna räkning.

13 §

Tiden för betalning av arvode
I denna stadga nämnda arvoden utbetalas kvartalsvis.

14 §

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.
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