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1§ Åt de förtroendevalda vid samkommunen erläggs arvode för skötseln av förtroendeupp- draget, 
ersättning för förlust av förtjänst och för kostnader, som på grund av förtroende- uppdraget 
föranleds av avlönande av vikarie, anordnande av barnvård eller annan mot- svarande orsak samt 
ersättning för resekostnader ävensom dagtraktamente i enlighet med denna arvodesstadga. 

Stadgandena nedan gäller i tillämpliga delar också samkommunens tjänstemän och ar- betstagare. 

 

2 § Arvoden för ledamöter i samkommunens olika organ erläggs enligt följande: 

• för fullmäktige, revisionsnämnden samt för styrelsen 100 euro 

• för nämnder och kommittéer samt andra organ som tillsätts av styrelsen 70 euro 

• för arbetarskyddsfullmäktige 50 euro 

• för kommissioner 30 euro 

Åt ordförande eller åt vice ordförande som vid sammanträde fungerar som ordförande erläggs 
sammanträdesarvode såsom åt ledamot förhöjt med 100 %. 

Mötesarvode utbetalas åt tjänsteinnehavare och arbetstagare för sammanträdestid som infaller 
mera än 30 min. utanför normal arbetstid. Arvodet är lika stort som arvodet för förtroendevalda 
inom respektive organ. 

  

3 § För sammanträde som varar längre tid än tre timmar erläggs mötesarvode förhöjt med 50 %. 
För tjänsteinnehavare och arbetstagare gäller detta ett möte som infaller totalt sett mera än 3 ½ 
timme utanför arbetstiden. 

Då ett organ håller flera sammanträden under samma dag erläggs sammanträdesarvode för den 
sammanlagda tiden av alla sammanträden. 

 

4 § Åt fullmäktiges ordförande erläggs utöver sammanträdesarvoden ett årsarvode om 1.560 euro  
samt åt fullmäktiges I och II vice ordförande vardera 625 euro. 

 

5 § Åt revisionsnämndens och övriga nämnders ordförande erläggs utöver sammanträ- 
desarvoden ett årsarvode om 625 euro. 

 

6 § Åt styrelsens ordförande erläggs utöver sammanträdesarvoden ett årsarvode om 5.300 euro. 
Såvida ordföranden är förhindrad att handha sitt uppdrag har han ej rätt till årsarvode under den tid 
hindret fortgår om det fortfar i en följd under minst en månad. Betalas ej arvode åt ordförande 
utbetalas åt vice ordföranden per kalenderdygn årsarvodet dividerat med 365 till dess ordföranden 
ånyo börjar sköta sitt uppdrag. 
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7 § För synförrättning, rådplägning eller annat tillfälle, i vilket förtroendevald i samkommunen deltar 
enligt organets beslut, erläggs arvode enligt samma grunder som i 2 - 3 § är be- stämt beträffande 
kommittémedlems arvode försåvitt vid tillfället uppgörs protokoll. Arvode enligt denna paragraf 
erläggs likväl inte åt vid samkommunen anställd tjänsteinnehavare som fungerar som 
förtroendevald, såvida inte fullmäktige särskilt beslutat härom. 

 

8 § Åt förtroendevald erläggs ersättning för av förtroendeuppdraget föranledd förlust av för- tjänst 
för varje påbörjad timme, likväl inte för mera än åtta timmar per kalenderdygn. 

Maximibeloppet för timersättningen uppgår till 30 euro per timme. 

Den förtroendevalda bör för erhållande av ersättning för förlust av förtjänst förete arbetsgivarens 
intyg däröver. Av intyget bör även framgå att den tid som åtgått för förtroende- uppdragets skötsel 
skulle ha utgjort hans/hennes arbetstid och att lön inte utbetalas till honom/henne för denna tid. 

Förtroendevald, som utför förvärvs- eller annat arbete utan att vara i arbetsförhållande eller i 
tjänste- eller annat offentligrättsligt befattningsförhållande, bör skriftligen förete tillräcklig utredning 
angående förtjänstförlusten. Utredningen ska utgå från det inkomstbortfall för den specifika tid som 
åtgått för ifrågavarande förtroendeuppdrag, inte ett medeltal på inkomstbortfall för en längre 
tidsperiod ex en månad eller ett år. 

För att erhålla ersättning för kostnaderna som på grund av förtroendeuppdraget föran- leds av 
avlönande av vikarie, anordnande av barnvård eller annan motsvarande orsak, bör den 
förtroendevalda skriftligen förete tillräcklig utredning angående dess kostnader. 

 

9 § För sådana förtroendeuppdrag som inte omnämns i denna stadga fastställer styrelsen vid 
behov arvodet särskilt. 

 

10 § För de förtroendevaldas sammanträdesresor ävensom för övriga resor i anslutning till 
handhavandet av förtroendeuppdraget erläggs ersättning för resekostnader, dagtrakta- mente, 
måltidsersättning, logiersättning, nattersättning och kursdagtraktamente i tillämp- liga delar enligt 
bestämmelserna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektiv- avtalet. 

 

11 § Yrkande på ersättning för förlust av förtjänst samt ersättning för kostnader bör inom två 
månader tillställas den person till vilken enligt gällande bestämmelser hör att godkänna räkningen. 

I denna stadga nämnda arvoden utbetalas en gång per kvartal, såvida inte styrelsen annorlunda 
beslutar. 


