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Postadress: Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY ÅLAND 

Telefon: 018-48 900. Telefax 018-489 011. E-post: info@saltvik.ax 

 

   
SALTVIKS KOMMUN    

    

ARVODESSTADGA  2020  
 
Fastställd av kommunfullmäktige 69 §/2.12.2019 

 

 

1 § Tillämpningsområde 
 

Till kommunens förtroendevalda erläggs arvode för skötseln av 
förtroendeuppdraget, ersättning för frångången inkomst och för kostnader som 
föranleds av förtroendeuppdraget såsom ersättning åt vikarie, utgifter för barntillsyn 
eller för annan motsvarande kostnad, samt ersättning för resekostnader och 
dagtraktamente i enlighet med denna stadga.  

 

2 § Sammanträdesarvoden 
 

Till kommunala organs ledamöter erläggs sammanträdesarvode enligt följande: 
1) Kommunfullmäktige 37 €  
2) Kommunstyrelsen 52 €  
3) Nämnder, direktioner, kommittéer, arbetsgrupper och övriga organ 37 €  
 
Med sammanträde avses ovan i denna paragraf i enlighet med bestämmelserna i 
kommunallagen eller annan lag eller förordning tillsatt organs sammanträde, vilket 
är lagenligt sammankallat och vid vilket protokoll förs. 
 
För ajournerat sammanträde utgår nytt arvode enligt ovan om ajourneringstiden är 
mer än fyra timmar. 
 
Till ordförande eller viceordförande som vid sammanträde fungerar som ordförande 
erläggs sammanträdesarvode, vilket motsvarar det i 2 § 1 moment avsedda 
oförhöjda sammanträdesarvodet för vederbörande organs ledamöter förhöjt med 
50 %. 
 
Till kommunfullmäktiges ordförande eller viceordförande som deltar i 
kommunstyrelsens sammanträde, samt åt ledamöter, som i egenskap av 
kommunstyrelsens representanter deltar i kommunfullmäktiges sammanträde eller i 
övriga förvaltningsorgans sammanträden, erläggs sammanträdesarvode enligt 
samma grunder som åt vederbörande organs ledamöter. 
 
För sammanträde som varar mer än tre timmar erläggs utöver det i 1 moment 
avsedda sammanträdesarvodet 50 % av sagda oförhöjda arvodesbelopp för varje 
påbörjad timme efter det att de tre första timmarna förlöpt, dock inte efter det att 
sammanträdet pågått i mer än sex timmar. 
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3 § Sammanträden som hålls under samma dag 
 

Håller ett organ under samma kalenderdygn flera sammanträden eller nedan i 7 § 
avsedda förrättningar, beaktas dessa då sammanträdesarvoden erläggs som ett 
enda sammanträde, såvida tiden mellan sammanträdena inte överskrider 4 timmar. 

 

4 § Årsarvoden 
 

Till ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nedan omnämnda 
nämnder erläggs utöver ovan i 2 § 1 mom. stadgade sammanträdesarvoden jämväl 
årsarvode för ordförandes uppgift enligt följande: 
Årsarvoden: 
- Kommunfullmäktiges ordförande                                                   859 €  
- Kommunstyrelsens ordförande         2.675 €  
- Byggnadsnämndens ordförande  587 €  
- Skol- och bildningsnämndens ordförande  587 €  
- Social- och omsorgsnämndens ordförande  587 €  
- Tekniska nämndens ordförande  587 € 
- Centralnämndens ordförande  254 €  
  
Om ordförande är förhindrad att handha sitt uppdrag, upphör hans rätt till 
årsarvode, då förhindret pågått oavbrutet i en månads tid. Årsarvodet dividerat med 
365 erläggs härefter per kalenderdygn åt viceordföranden, tills ordföranden börjar 
handha sitt uppdrag. 

 

5 § Sekreterares arvode 

 
Till förtroendevald som fungerar som ett organs sekreterare, erläggs 
sammanträdesarvode förhöjt med 50 % på oförhöjda arvodet, såvida särskilt års-, 
månads-, eller annat arvode inte utgår för uppdraget. 

 

6 § Protokolljustering 
 

För protokolljustering som sker utom sammanträde erläggs arvode 26 €. 
 

7 § Övriga arvoden 
 

För syner, förhandlingar eller andra förrättningar, i vilka kommunalt organs ledamot 
på basen av organets beslut deltar, erläggs i arvode 26 €, såvida protokoll vid 
dessa förs. 
 
Övrigt: 
- Kaffekokare, kommunfullmäktige   16 €/tim  
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8 § Arvoden för särskilda förtroendeuppdrag 
 

Beträffande arvoden som tillkommer kommunens representanter i kommunala 
samarbetsorgan eller vid kommunala ombudsstämmor gäller vad ovan i 2 § är 
stadgat om kommunstyrelseledamöters arvoden. 
Vad i 1 moment är stadgat gäller likväl inte, då kommunens representant erhåller 
arvode för skötseln av förtroendeuppdraget från det kommunala samarbetsorganet 
eller då beträffande arvoden annorlunda bestämts. 
 
Till kommunens representant i gemensam nämnd som avses i 77 § 
kommunallagen, eller i annat än i 1 moment avsett mellankommunalt 
samarbetsorgan erläggs i tillämpliga delar sammanträdesarvode enligt grunderna i 
2-8 §§.  
 
Till av kommunfullmäktige utsedda representanter till bolag i vilka kommunen har 
intressen erläggs i tillämpliga delar sammanträdesarvode enligt grunderna i 2-8 §§. 
Kommunens representant erhåller ersättning endast i de fall då personen inte har 
fått ersättning från annat håll samt att personen lämnat in beslutsprotokoll från 
sammanträdet till kommunen samt reseräkning. 

 
Arvode till lantmäterigodemän erläggs enligt grunder som lantmäteristyrelsen 
fastställer.   

 

9 § Revisorernas arvoden 
 

Till revisor och kansligranskare erläggs arvode enligt räkning mot på förhand 
avtalad nivå och tidsåtgång. 

 

10 § Arvoden för valnämnder 
 

Till ordförande och ledamot i centralvalnämnd, valnämnd och valbestyrelse erläggs 
för varje valförrättningstimme ersättning enligt följande: 
- till ordförande 23 €/timme  
- till ledamot 18 €/timme  

 

11 § Ersättning för kostnader gällande frångången inkomst och resekostnader 
 

Till förtroendevald erläggs för varje påbörjad timme ersättning för frångången 
inkomst under regelbunden arbetstid samt för i 1 § avsedda, av 
förtroendeuppdraget föranledda kostnader likväl inte för mer än åtta timmar per 
kalenderdygn. Timersättningens maximibelopp betalas enligt direktiv från Finlands 
kommunförbund (enligt cirkulär 10/97). 
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Ersättning för frångången inkomst utbetalas endast om sammanträdet hålles 
mellan kl. 9.00 - 16.00. För sammanträde som hålls under annan tidpunkt betalas 
dock ersättning för frångången inkomst under förutsättning att förtroendevald kan 
styrka att denna tidpunkt normalt utgör arbetstid för honom eller att han vid 
skiftesarbete enligt fastställd arbetsturlista borde ha varit i arbete under den tid 
sammanträdet hålles. 
 
Den förtroendevalda bör för att erhålla ersättning för frångången inkomst förete 
arbetsgivarens intyg däröver. Ur intyget bör även framgå, att förtroendeuppdragets 
skötsel skett på den förtroendevaldas arbetstid och att lön för denna tid inte 
utbetalas honom. 
 
Förtroendevald som utför förvärvs- eller annat arbete utan att befinna sig i 
arbetsförhållande eller i tjänst- eller annat offentligrättsligt befattningsförhållande, 
bör skriftligen förete tillräcklig utredning över beloppet av frångången inkomst. 
För att erhålla ersättning för de kostnader förtroendeuppdraget i form av avlönande 
av vikarie, anordnande av barntillsyn eller annan motsvarande orsak medför bör 
den förtroendevalda skriftligen förete tillräcklig utredning över dessa kostnader. 
 
Intyg eller utredning, som avses ovan i 2, 3, 4 och 5 moment erfordras inte, om 
ersättningsbeloppet följer Finlands Kommunförbunds direktiv. 
 
Den förtroendevalda bör härvid likväl avge en skriftlig försäkran gällande den 
frångångna inkomsten och beloppet av de kostnader förtroendeuppdraget givit 
upphov till. 
 
Yrkande på ersättning för frångången inkomst och för de kostnader 
förtroendeuppdraget givit upphov till bör inom sex månader tillställas den instans till 
vilken enligt gällande bestämmelser hör att godkänna räkning.  
 
För de förtroendevaldas resor till och från sammanträde även som för övriga resor 
förtroendeuppdraget föranleder erläggs i tillämpliga delar ersättning för 
resekostnader samt dagtraktamente, måltidsersättning, logiersättning, 
nattersättning och kursdagstraktamente enligt bestämmelserna i det allmänna 
kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. 

 

12 § Utbetalningsdagar av arvoden 

 
Sammanträdesarvodena och årsarvoden utbetalas två gånger per år i efterskott 
per 30.6 och 31.12. 

 

13 § Övriga förtroendeuppdrag 
 

För sådana förtroendeuppdrag som inte omnämns i denna stadga fastställer 
kommunfullmäktige vid behov arvode särskilt. 
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För specialuppdrag, vilket förtroendevald av kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelse förordnats handha, kan enligt kommunstyrelsens prövning i 
arvode erläggs 13 – 31 €.  
 

§ 14 Arvoden för kommunens tjänstemän och arbetstagare 

 
För kommunens arbetstagare och tjänstemän, som under annan tid än sin 
ordinarie arbetstid deltar som föredragande, sekreterare eller inkallad som 
sakkunnig i sammanträdet, utbetalas mötesarvoden i enlighet med den anställdes 
timlön (AKTA kap III § 25 eller motsvarande punkt i senare avtal) vid 
utbetalningstillfället, dock så att minsta arvodet motsvarar lönen för två timmar. För 
möte som varar mer än tre timmar höjs arvodet med 50% för den tid som överstiger 
tre timmar. För möte som varar mer än fem timmar höjs arvodet med 100% för den 
tid som överstiger fem timmar.  

 
 
 

Mötets längd  T=enkel timlön 
< 2 timmar   2xT 
2-3 timmar  3xT 
3-4 timmar  (4xT)+(1Tx50%) 
4-5 timmar  (5xT)+(2Tx50%) 
5-6 timmar  (6xT)+(2Tx50%)+(1Tx100%) 
6-7 timmar  (7xT)+(2Tx50%)+(2Tx100%) 
osv 
 
För möten som börjar eller avslutas inom en timme efter eller före ordinarie 
arbetstid utgår inget arvode. Minimiarvodet för en anställd uppgår till av 
kommunfullmäktige fastställt arvode för en kommittémedlem. 

 
För kommunens anställda vid protokolljustering utom tjänstetid utgår ett arvode 
som motsvarar de anställdas timlön (AKTA kap III § 25 eller motsvarande punkt i 
senare avtal) vid utbetalningstillfället för en timme. 
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