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ARVODESSTADGA FÖR
Samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och
kultur
Denna stadga träder ikraft 1.6.2017

1 § Tillämpningsområde
Denna stadga tillämpas på arvoden och kostnadsersättningar som betalas till
samkommunens förtroendevalda enligt kommunallagen och samkommunstämmans
beslut.

2 § Sammanträdesarvoden
Arvoden betalas för sammanträden för följande förvaltningsorgan:
A
B
C

Revisionsnämnden
Samkommunstyrelsen
Av samkommunstyrelsen
sektion

eller

100 euro
100 euro
90 euro

D

Utskott, arbetsgrupp eller annat motsvarande organ.

70 euro

tillsatt

kommitté

Åt ordförande eller viceordförande, som vid sammanträde fungerar som ordförande,
betalas sammanträdesarvode, som motsvarar det i punkt 1 angivna arvodet för
vederbörande förvaltningsorgans ledamöter, förhöjt med 50 procent. Vid samma
sammanträde kan endast en ordförande erhålla det förhöjda arvodet.
Med sammanträde avses i denna paragraf enligt kommunallagen eller annan lag eller
förordning tillsatt förvaltningsorgans sammanträde, som är lagenligt sammankallat
och beslutfört samt protokollfört.

3 § Arvode för tilläggstimmar
För ett sammanträde där en ledamot eller ersättare varit närvarade över tre timmar,
betalas ett tilläggsarvode på 50 procent av grundarvodet för varje påbörjad timme
efter tre timmar.

4 § Elektroniskt beslutsförfarande
Sammanträdesarvode betalas minskat med 20 procent. Sammanträdesarvode betalas
endast om ledamoten deltagit i förfarandet.

5 § Sammanträdesarvode när samma förvaltningsorgan har ett eller flera
sammanträden
Om ett förvaltningsorgan har flera sammanträden och/eller syner eller förrättningar
under samma dygn, räknas de som samma sammanträde när sammanträdesarvodena
beräknas.

3(5)

6 § Årsarvoden
Utöver sammanträdesarvode betalas för uppdrag som gäller förvaltningsorganets
verksamhet men som inte är sammanträde följande årsarvoden:
Revisionsnämnden
Samkommunstyrelsen
Sektionen för koncernledning, riskhantering
och intern kontroll
Personalsektionen
Kultursektionen

1.500 euro
3.800 euro
750 euro
750 euro
1.500 euro

När en förtroendevald som nämns i denna paragraf är förhindrad att sköta sitt
uppdrag upphör rätten till månads- och årsarvode när personen varit förhindrad utan
avbrott en månad. För tiden efter det har vice ordföranden eller ersättaren rätt att få
en proportionell del av årsarvodet.
§ 7 Deltagande i ett annat organs sammanträde
När en förtroendevald deltar i ett förvaltningsorgans sammanträde utan att vara
ordförande eller ledamot i organet, betalas samma sammanträdesarvode som till
förvaltningsorganets ledamöter.
Det som bestäms i mom. 1 tillämpas också på en förtroendevald som är kallad som
sakkunnig till ett förvaltningsorgans sammanträde.

8 § Övriga sammanträden, förrättningar och uppdrag
För samkommunala förvaltningsorgans strategiseminarier och aftonskolor betalas
arvode i enlighet med 2 § och 3 § i denna stadga.
För syn, förrättning, bolagsstämma, samkommunstämma, årsmöte, kurs- eller
rådplägningsdagar och annan förrättning som en ledamot i ett samkommunalt
förvaltningsorgan deltar i utgående från förvaltningsorganets beslut betalas 50 euro i
arvode. För deltagande som varat mer än tre timmar tillämpas vad som bestäms i 3
§.
Till förtroendevald som i enlighet med ett samkommunalt förvaltningsorgans beslut
utför representationsuppdrag och inte erhåller årsarvode för förtroendeuppdraget
betalas 50 euro i arvode.

9 § Specialuppdrag
För sådant förtroendeuppdrag, som inte omnämns i denna stadga, bestämmer
samkommunstyrelsen vid behov arvode särskilt.

10 § Inställande av ett sammanträde
Om ett förvaltningsorgans sammanträde inte är lagligt eller beslutfört och
sammanträdet därför inte kan hållas, betalas sammanträdesarvode till de
förtroendevalda som är närvarande.
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11 § Sekreterares arvode
Till förtroendevald som fungerar som det samkommunala förvaltningsorganets
sekreterare betalas i 2 § nämnt arvode förhöjt med 50 % ifall sekreteraren inte får
års-, månads- eller annat särskilt arvode för sekreterarskapet.

12 § Förutsättningar för betalning av arvode
Sammanträdesarvode betalas endast ut om den förtroendevalda varit närvarande
under hela sammanträdet eller minst 2 timmar. För ett inställt sammanträde betalas
inga arvoden.
Ordförandearvode betalas endast
sammanträdet eller minst 2 timmar.

om

ordförande

är

ordförande

under

hela

Betalningen av arvoden bygger på protokollet eller promemorior över utförda
förtroendeuppdrag. Av dessa ska tydligt framgå sammanträdets/uppdragets längd, de
närvarande och när dessa kom och gick.
Sammanträdesarvode betalas inte för restiden till och från sammanträdesplatsen.

13 § Betalning av arvode
De arvoden och ersättningar som nämns i denna stadga utbetalas två gånger per år.

14 § Ersättning för inkomstbortfall och andra kostnader
Till förtroendevald betalas ersättning för inkomstbortfall och för kostnader för
vikarie, barnvård eller något motsvarande som förtroendeuppdraget föranleder.
Ersättning betalas för varje påbörjad timme, men högst åtta timmar per
kalenderdygn. Timersättningens maximibelopp uppgår till 50 euro per timme.
Den förtroendevalda ska visa intyg av sin arbetsgivare över inkomstbortfallet. Ur
intyget ska framgå, att förtroendeuppdragets skötsel skett på den förtroendevaldas
arbetstid och att lön för denna tid inte utbetalats. Ersättning kan även betalas direkt
till arbetsgivaren. Näringsidkaren ska ge in en motsvarade skriftlig utredning om och
försäkran över det inkomstbortfall och de kostnader som orsakats av
förtroendeuppdraget. Om det verkliga inkomstbortfallet understiger 10 euro per
timme behövs ingen utredning.
Vid beräkningen av ersättningen för inkomstbortfall anses skötseln av
förtroendeuppdraget omfatta sammanträdestiden med eventuella pauser, skälig
restid till och från sammanträdesplatsen samt nödvändiga gruppdiskussioner som
ingår i sammanträdesförfarandet.
Ansökan om ersättning för inkomstbortfall och för kostnader på grund av
förtroendeuppdraget ska inom 6 månader lämnas in till förvaltningsorganets
sekreterare.

15 § Ersättning för resekostnader
De resekostnader som förtroendeuppdraget föranleder ersätts enligt det allmänna
kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Resekostnaderna ersätts i regel
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endast från den stadigvarande bostaden.
En förtroendevald som på grund av funktionshinder inte kan anlita offentliga
färdmedel eller egen bil får ersättning för faktiska taxi- eller invataxikostnader som
föranleds av deltagande i samkommunens förvaltningsorgans sammanträden eller
andra ovannämnda uppgifter.

16 § Närmare anvisningar
Vid behov kan samkommunstyrelsen
arvodesstadgan bör tillämpas.

ge

närmare

anvisningar

om

hur

17 § Meningsskiljaktigheter
Samkommunstyrelsen är behörig att lösa eventuella meningsskiljaktigheter om
storleken på arvodena och ersättningarna i arvodesstadgan.

18 § Ikraftträdande
Denna stadga tillämpas från den 1 juni 2017.

