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1. ARVODESSTADGA
Grunder för erläggande av arvode och ev. övriga ersättningar till förtroendevalda
1§
Åt kommunens förtroendevalda erläggs arvode för skötseln av förtroendeuppdraget,
ersättning för förlust av förtjänst och för kostnader, som på grund av förtroendeuppdraget
föranleds för avlöning av vikarie, ordnande av barnvård eller annan motsvarande orsak samt
ersättning för resekostnader från stadigvarande bostad samt dagtraktamente i enlighet med
denna stadga.

Sammanträdes- och årsarvoden
2§
Åt kommunala organs ledamöter erläggs sammanträdesarvode enligt följande:
Kommunfullmäktige och -styrelse
Nämnder, utskott, kommittéer och andra organ;

60,00 EUR
50,00 EUR

(tillsatta av kommunstyrelsen)
Kommunal nämnds sektion;

50,00 EUR

(samma arvode som för nämndens sammanträden)

Med sammanträde avses ovan i denna paragraf i enlighet med bestämmelserna i
kommunallagen eller i annan lag eller förordning tillsatt organs sammanträde, vilket är
lagenligt sammankallat och beslutfört och vid vilket protokoll förs.

Åt ordförande eller viceordförande som vid sammanträde fungerar som ordförande erläggs
sammanträdesarvode, vilket motsvarar det i 2 § 1 moment avsedda sammanträdesarvodet
för vederbörande organs ledamöter förhöjt med 50 %. Åt ordförande eller viceordförande,
som för sitt uppdrag enligt 4 § denna arvodesstadga erhåller särskilt årsarvode, erläggs
förhöjningarna till den del deras sammanlagda belopp överstiger årsarvodets belopp.

Åt kommunfullmäktiges ordförande eller viceordförande, som deltar i kommunstyrelsens
sammanträden, samt åt kommunstyrelsens ordförande, viceordförande och ledamöter, som
i egenskap av kommunstyrelsens representanter deltar i kommunfullmäktiges sammanträde
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eller i övriga förvaltningsorgans sammanträden, erläggs sammanträdesarvode enligt samma
grunder som åt vederbörande organs ledamöter.

3§
För sammanträde, som varar längre tid än tre timmar, erläggs mötesarvodet förhöjt med 50
%. Håller ett eller flera av kommunens organ under samma kalenderdygn flera sammanträden eller nedan i 6 § avsedda förrättningar, betraktas dessa då sammanträdesarvode
erläggs som ett enda sammanträde, såvida tiden mellan sammanträdena inte överskrider
sex timmar.

4§
Åt ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nedan omnämnda nämnder
erläggs utöver ovan i 2 § 1 moment stadgade sammanträdesarvoden även årsarvode för
ordförandes uppgifter enligt följande:

Kommunfullmäktige

1.500,00 e/ år,

eller 125,00 e/ månad

Kommunstyrelsen

2.200,00 e/ år,

eller 183,33 e/ månad

Revisionsnämnden

650,00 e/ år,

eller 54,17 e/ månad

Vård- och omsorgsnämnden

650,00 e/ år,

eller 54,17 e/ månad

Bildningsnämnden

650,00 e/ år,

eller 54,17 e/ månad

Tekniska nämnden

650,00 e/ år,

eller 54,17 e/ månad

Tillsynsnämnd

650,00 e/ år,

eller 54,17 e/ månad.

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 ordförande igen börjar handha sitt uppdrag. De år
då ordförandeskapet ev. byter under året vid utgången av mandatperiod (31.5.) erläggs
årsarvodet enligt antal månader till respektive ordförande.

5§
Åt mötets sekreterare erläggs sammanträdesarvode förhöjt med 50 %, såvida särskilt års-,
månads- eller annat arvode inte utgår för uppdraget.
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6§
För syner, förhandlingar eller andra förrättningar, som medlem i kommunala organ på basen
av organets beslut deltar i, erläggs arvode 50,00 EUR såvida protokoll förs vid dessa. Om
tiden överstiger 3 men inte 5 t/tillfälle erläggs förhöjt arvode med 50 %. För varje påbörjad
timme efter uppnådda 5 timmar erläggs ett tim- arvode som motsvaras av timlönen enligt
AKTA-avtalets minimilön; 9,89 €/h fr.o.m. 1.4.2019, vilket justeras enligt AKTA avtalets
bestämmelser.

7§
Beträffande arvoden som tillkommer kommunens representanter i samkommuner eller vid
kommunala ombudsstämmor och liknande gäller vad ovan i 2 § är stadgat om nämndledamöternas arvoden. (50 EUR i arvodesstadgan 1.1.2020-).

Vad i 1 moment är stadgat gäller likväl inte då kommunens representant erhåller arvode för
skötseln av förtroendeuppdraget från samkommunen eller då beträffande arvodet
annorlunda bestämts.

8§
Åt medlem i vård- och omsorgsnämnden, som handhar förberedande och verkställande
uppgifter i anslutning till vård och understöd, erläggs 50,- EUR.

Valnämndernas mötesarvoden
9§
Åt valnämnds ordförande och ledamot erläggs för varje valdag arvode enligt följande:
Ordförande

110,00 e/ valdag

Ledamot

80,00 e/valdag

Fullt arvode erläggs till valnämndens medlemmar för en förrättningsdag då medlemmen
deltagit i valnämndens möte mer än 50 % av valdagens öppethållningstid. Till en ledamot
som deltagit i valnämndens möte 50 % eller mindre av öppethållningstiden erläggs arvode
enligt oförhöjt nämndsarvode.
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10 §
För sådant förtroendeuppdrag som inte omnämns i denna stadga fastställer kommunfullmäktige vid behov arvode skilt för sig.

För specialuppdrag, vilket förtroendevald av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen
förordnats handha, kan enligt kommun-styrelsens prövning i arvode erläggas högst 30,- EUR.

Arvode för protokolljustering
11 §
Till protokolljusterare erläggs ett arvode om 50 % av organets mötesarvode, vid de tillfällen
då protokolljusterare skilt kallas till kommunens inrättning för att justera organets protokoll.

Ersättning för förlust av förtjänst
12 §
Åt förtroendevald erläggs för varje påbörjad timme ersättning för förlust av förtjänst under
regelbunden arbetstid samt för i 1 § avsedda av förtroendeuppdraget föranledda kostnader,
likväl inte för mer än åtta timmar per kalenderdygn. Timersättningens maximibelopp utgör
fr. 1.4.2019 17,72 €/h, vilket justeras enligt AKTA avtalets bestämmelser.

Den förtroendevalda bör för att erhålla ersättning för förlust av förtjänst uppvisa
arbetsgivarens intyg 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
uppvisa tillräcklig utredning över förtjänstförlusten.

För att erhålla ersättning för de kostnader förtroendeuppdraget i form av avlönande av
vikarie, anordnande av barnvård eller annan motsvarande orsak medför bör den
förtroendevalda skriftligen förete tillräcklig utredning över dessa kostnader.
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Intyg eller utredning, som avses ovan i 2, 3 och 4 moment, erfordras inte ifall det eurobelopp
per timme som skall erläggas är högst 10,86 €/h fr.o.m. 1.4.2019, vilket justeras enligt AKTA
avtalets bestämmelser. Den förtroendevalda bör härvid likväl avge en skriftlig försäkran
gällande det i 4 moment avsedda kostnadsbelopp förlusten av förtjänst och skötseln av
förtroendeuppdraget gett upphov till.

13 §
Yrkande på ersättningar för förlust av förtjänst bör inom sex månader, eller inom god tid
före redovisningsårets utgång, tillställas den person till vilken det enligt gällande
bestämmelser hör att godkänna respektive förvaltnings fakturor.

Ersättning för resekostnader och ev. övriga ersättningar
14 §
För de förtroendevaldas resor från stadigvarande bostad till och från sammanträde även
som för övriga resor förtroendeuppdraget föranleder erläggs i tillämpliga delar ersättning för
resekostnader samt dagtraktamente, måltidsersättning, logiersättning, nattersättning och
kursdagtraktamente enligt bestämmelserna i det allmänna kommunala tjänste- och
arbetskollektivavtalet.

Utbetalning av arvoden
15 §
Arvoden, vilka nämns i denna stadga, kan utbetalas 2-4 gånger per år (våren, sommar, höst
och vid årets slut). I huvudsak erläggs arvodesutbetalningarna halvårsvis.
Arvodesmottagaren bör genast meddela om nya och förändrade kontakt- och bankuppgifter
till kommunens löneadministration.

Grunder för erläggande av mötesarvode till tjänstemän och arbetstagare
16 §
Korsnäs kommuns arvodesstadga gäller även kommunens tjänstemän och arbetstagare till
den del denna berör mötesarvoden. I övrigt iakttas bestämmelserna i AKTA.
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