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ARVODESSTADGA 
 

1 § Tillämpningsområde 

Till kommunens förtroendevalda betalas arvode för skötseln av 

förtroendeuppdraget och ersättning för inkomstbortfall samt för 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 denna arvodesstadga. 

 

På personer i anställningsförhållande till kommunen tillämpas i fråga om 

arvoden denna arvodesstadga och gällande tjänste- och arbetskollektivavtal 

samt eventuella lokala avtal. 

 

2 § Sammanträdesarvoden 

Arvode betalas för kommunala organs sammanträden till ledamöter och 

ersättare samt personer med närvaro- och yttranderätt som deltar i 

sammanträdet enligt följande: 

 

1. Fullmäktige och dess utskott, kommunstyrelsen och dess sektioner   150 € 
 

2. Av kommunstyrelsen tillsatta tillfälliga direktioner och arbetsgrupper, 
regionala organ samt revisionsnämnden 

     120 € 

3 Övriga organ 100 € 

4 Ungdomsfullmäktige, handikapprådet och äldrerådet 60 € 

 
I alla sammanträdesarvoden inkluderas en ersättning för användning av 

egen telefon och dator. 

 

Med sammanträde avses ovan i denna paragraf i enlighet med 

bestämmelserna i kommunallagen eller annan lag eller förordning tillsatt 

organs sammanträde som är lagenligt sammankallat och vid vilket protokoll 

eller promemoria förs. Beslutsfattande i elektroniskt beslutsförfarande före 

sammanträdet och det egentliga sammanträdet därefter anses vara ett 

sammanträde, och för det betalas arvode för ett sammanträde. 

 

Till tjänsteinnehavare betalas 60 % av de ovan nämnda 

sammanträdesarvodena. Till tjänsteinnehavare betalas 

sammanträdesarvode endast i fråga om sammanträden som hålls utanför 

tjänstetid (kl. 8–16). 
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Till den som vid sammanträdet verkar som ordförande, föredragande eller 

sekreterare betalas sammanträdesarvodet för ledamöter eller 

tjänsteinnehavare förhöjt med 50 %. 

 
 
 
 

3 § Fortsatt sammanträde och sammanträden som hålls 
under samma dag  

För fortsatt sammanträde betalas inte ett separat sammanträdesarvode. 

 
Håller samma organ under samma kalenderdygn flera sammanträden eller 

nedan i 5 § avsedda förrättningar, betraktas dessa då sammanträdesarvode 

betalas som ett enda sammanträde, såvida tiden mellan sammanträdena 

inte överskrider två timmar. 

 

4 § Årsarvoden som betalas till förtroendevalda 

Till förtroendevalda betalas utöver det som bestäms ovan i 2 § 

årsarvode enligt följande: 

 

Fullmäktiges ordförande 4 000 € 

Fullmäktiges 1 vice ordförande 2 000 € 

Fullmäktiges 2 vice ordförande 1500 € 

Fullmäktigegruppens ordförande 1 500 € 

Kommunstyrelsens ordförande 5 000 € 

Kommunstyrelsens 1 vice ordförande 2500 € 

Kommunstyrelsens 2 vice ordförande 2000 € 

Ledamot i kommunstyrelsen 1 200 € 

Revisionsnämndens ordförande 1 500 € 

Ledamot i revisionsnämnden 1 000 € 

Ordförande för nämnd 1 500 € 

Ordförande för direktionen för vattenverket 1 000 € 

Ordförande för sektion 1 000 € 
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Om en förtroendevald som nämns ovan är förhindrad att sköta sina uppdrag, 

upphör hans rätt till årsarvode, då hindret varat oavbrutet i tre månaders tid. 

För tiden därefter har vice ordförande eller ersättare rätt att för varje 

kalenderdygn erhålla en 365:e del av årsarvodet tills ordföranden eller 

ledamoten åter börjar sköta sina uppdrag. En förtroendevald är skyldig att 

själv utan dröjsmål meddela om sitt förhinder till organets sekreterare. Den 

lön som eventuellt betalats ut till ett för högt belopp återkrävs. 

 
 

5 § Förrättningsarvode som betalas till förtroendevalda 

Förtroendevald, som är utsedd till annat än i denna stadga avsett 

sammanträde, förhandling, förrättning eller informationsmöte representerar 

kommunen eller bevakar sitt verksamhetsfält, erhåller ett förrättningsarvode, 

som motsvarar sammanträdesarvode för ledamot i det organ som gett 

uppdraget, om inte kommunstyrelsen i särskilt fall annorlunda beslutar. 

Förrättningsarvode betalas dock inte till förtroendevald som erhåller i 4 § 

avsett årsarvode. 

 
På ovan i 1 mom. avsedda sammankomster tillämpas bestämmelserna i 3 

§ om sammanträden som hålls under samma kalenderdygn. 

 

6 § Gemensamma organ för flera kommuner  

Beträffande sammanträdesarvoden till förtroendevalda som valts till 

samkommunernas samkommunsstämmor och till kommunernas 

gemensamma organ, som avses i 51 § i kommunallagen, gäller vad ovan i 2 

§ bestäms om arvoden för kommunfullmäktiges ledamöter. Arvodet betalas 

under förutsättning att samkommunen eller annan kommun inte betalar 

arvode. 

 

På tjänsteinnehavare tillämpas samma praxis, om sammanträdet hålls 

utanför tjänstetid (kl. 8–16). 

 

7 § Centralvalnämnden, valnämnden, 
valbestyrelsen 

Till centralvalnämndens, valnämndernas och valbestyrelsens ordförande och ledamot samt 

valnämndens sekreterare betalas för varje förrättningsdag arvode i vilket ingår ersättning 

för uträkning av valresultatet efter avslutad valförrättning enligt följande: 

 
centralvalnämndens, valnämndens och valbestyrelsens ordförande 

samt valnämndens sekreterare under valår 

250 € 

nämndens och valbestyrelsens ledamot samt ersättare 150 € 
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Om en förtroendevald som nämns ovan deltar i organets verksamhet eller 

uträkningsarbete under högst 3 timmar, betalas nämndmedlems 

sammanträdesarvode enligt 2 § i denna stadga. 

 

För sammanträden före och efter valförrättningsdagarna betalas 

nämndmedlems sammanträdesarvode, som bestäms enligt 2 § i denna 

stadga. 

 

Till centralvalnämndens ordförande betalas utöver 

sammanträdesarvodena såsom engångsarvode per val 600 €. 

 

8 § Ersättningar som betalas till förtroendevalda för 
inkomstbortfall 

Till förtroendevald betalas för varje påbörjad timme ersättning för 

inkomstbortfall samt för kostnader som på grund av förtroendeuppdraget 

föranleds av avlönande av vikarie, anordnande av barnvård eller något 

motsvarande, dock inte för mer än åtta timmar per kalenderdygn. 

 

Den förtroendevalda ska för att erhålla ersättning för inkomstbortfall visa 

upp sin arbetsgivares intyg samt en godtagbar skriftlig utredning över 

kostnaderna. Av intyget ska framgå att den tid som använts till skötseln av 

förtroendeuppdraget skulle ha utgjort den förtroendevaldas arbetstid och att 

lön för denna tid inte utbetalas till honom eller henne. 

 

Förtroendevald som står i anställningsförhållande till kommunen ska ansöka 
om oavlönad tjänst- eller arbetsledighet för skötseln av förtroendeuppdrag, om 
det äger rum under arbetstiden. 

 
Förtroendevald, som utför förvärvs- eller annat arbete utan att stå i 

anställningsförhållande eller i tjänste- eller annat offentligrättsligt 

befattningsförhållande, ska visa upp en tillräcklig skriftlig utredning över 

inkomstbortfallet. Om arbetstiden inte anges i ansökan, anses tjänstetiden 

kl. 8.00–16 som arbetstid. 

 

Arvode för barnvård betalas för kostnader som föranleds av vård av barn. 

Som arvode för barnvård betalas högst 17 euro per timme och 

maximiantalet timmar är 8 timmar/dygn. Den förtroendevalda ska visa upp 

en tillförlitlig skriftlig utredning över de kostnader (t.ex. arvode för 

barnvård) som han eller hon betalat. 

 

Ersättningsanspråket som gäller inkomstbortfall eller kostnader för 

barndagvård ska tillställas personalenheten inom 4 månader. 
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9 § Utbetalning av arvoden 

Arvoden som nämns i denna stadga utbetalas kvartalsvis så att 

utbetalningsdatum infaller i mars, juni, september och december/januari. 

 

10 §  Ersättning för resekostnader 

För förtroendevaldas sammanträdesresor och för övriga resor i anslutning till 

skötseln av förtroendeuppdraget betalas ersättning för resekostnader, 

dagtraktamente, måltidsersättning, logiersättning, nattreseersättning och 

kursdagtraktamente i tillämpliga delar enligt bestämmelserna i det allmänna 

kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). 

 

Som resekostnader utbetalas kilometerersättning enligt antalet kilometer 

mellan hemmet och sammanträdesplatsen. 

 

Organets sekreterare godkänner de förverkligade kostnaderna. 

 
 
 

11 §   Utbildnings- och seminarietillställningar m.fl. 

Utbildnings- och seminarietillställningar m.fl. godkänns av berörda organ. Vid 

godkännandet beslutar organet också om utseende av de tjänsteinnehavare 

som deltar i tillställningen. 

 

Till förtroendevalda betalas för om utbildnings- och seminarietillställningar 

sammanträdesarvode eller ersättning för inkomstbortfall, om det skulle ha 

varit fråga om ett utbildnings- eller seminarietillfälle under personens 

arbetstid. 

 

Som tid för vilken ersättning för inkomstbortfall ska betalas räknas tiden som 

använts vid sammanträdet samt högst en timme resetid som använts till 

resorna i vardera riktningen mellan arbetsplatsen eller hemmet och 

sammanträdesplatsen, sammanlagt dock högst 8 timmar/dygn i enlighet 

med 8 §. 

 

Till tjänsteinnehavare utbetalas sammanträdesarvode för utbildnings- och 

seminarietillfällen vardagar utanför tjänstetid (8–16). För tillställningar under 

veckoslut betalas enligt AKTA.
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12 §  Tolknings- och beslutanderätt i fråga om stadgan 

Eventuella tvister eller oklarheter som gäller utbetalning eller fakturering 

eller oklarheter eller avtalsstridigheter som framkommit i ansökningar eller 

beslut behandlas av personalchefen. 

 

Eventuella oklarheter som gäller avtalets innehåll behandlas och avgörs av 

personalsektionen. 


