1

ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDES STADGA OM ARVODEN
Områdesfullmäktige 8.3.2022 § 4
Områdesfullmäktige X.X.2022 § X
Arvoden och reseersättningar för förtroendevalda, tjänsteinnehavare och
arbetstagare
1§
För sammanträden för Östra Nylands välfärdsområdes organ betalas följande
sammanträdesarvoden:
Välfärdsområdesfullmäktige, välfärdsområdesstyrelsen och deras
aftonskolor 170 €
Välfärdsområdesstyrelsens ordförande och ledamöter som närvarar vid
välfärdsområdesfullmäktige 170 €
Välfärdsområdesstyrelsens ordförande och ordföranden för
nationalspråksnämnden som närvarar vid välfärdsområdesstyrelsen 170
€
Nämnder, direktioner, sektioner, kommittéer och andra organ som
tillsatts av välfärdsområdesstyrelsen 150 €
Välfärdsområdesstyrelsens ordförande och representanter för
välfärdsområdesstyrelsen som närvarar 150 €
Ordförande i påverkansorgan 150 €
Ledamöter i påverkansorgan 75 €
Till ordföranden eller vice ordföranden som är ordförande vid ett sammanträde
betalas ett sammanträdesarvode som motsvarar sammanträdesarvodet för en
ledamot i organet i fråga höjt med 50 procent. Om vice ordföranden eller den som
valts till ordförande för ett visst sammanträde fungerar som ordförande under minst
hälften av sammanträdets längd, har han eller hon rätt att få ordförandes
sammanträdesarvode.

För deltagande i välfärdsområdesstyrelsens sammanträden betalas till ordförandena
i välfärdsområdesfullmäktige samma arvode som till välfärdsområdesstyrelsens
ledamöter.
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För deltagande i välfärdsområdesfullmäktiges sammanträden betalas till
välfärdsområdesstyrelsens ordförande och ledamöter samma arvode som till
ledamöter i välfärdsområdesfullmäktige, om dessa inte är ledamöter i fullmäktige.
Till välfärdsområdesstyrelsens ordförande och välfärdsområdesstyrelsens
representanter i en nämnd eller något annat förtroendeorgan betalas ett arvode för
deltagande i sammanträden enligt samma principer som för ledamöter i
förtroendeorganet i fråga.
Om sammanträdet varar över tre timmar och den förtroendevalda har varit
närvarande i över 3 timmar höjs arvodet för varje påbörjad tvåtimmarsperiod med 50
procent beräknat från grundarvodet.
Om samma organ i sin helhet eller som en sektion sammanträder fler än en gång
under samma dag betalas endast ett sammanträdesarvode för sammanträdena, om
det inte har gått minst två timmar sedan det föregående sammanträdet slutade. Om
det inte har gått minst två timmar sedan det föregående sammanträdet slutade när
ett nytt sammanträde börjar, men sammanträdena tillsammans varar i över tre
timmar, betalas sammanträdesarvodet enligt bestämmelserna i 4 mom.
Sammanträdesarvoden betalas också för välfärdsområdesfullmäktiges och styrelsens informationstillställningar, seminarier och aftonskolor. I detta fall tillämpas
dock inte 2 och 4 mom. i denna paragraf.
Till den som är representant för ungdomsfullmäktige betalas för deltagande i
välfärdsområdesfullmäktiges, välfärdsområdesstyrelsens, en nämnds eller en
sektions sammanträde 75 euro. Om den som är representant för något annat
påverkansorgan deltar i välfärdsområdesfullmäktiges, välfärdsområdesstyrelsens, en
nämnds eller en sektions sammanträde, betalas till representanten 75 euro.

Till en tjänsteinnehavare eller en arbetstagare som fungerar som föredragande,
sekreterare eller expert i ett organ vid ett sammanträde, ett seminarium, en
frågestund eller motsvarande tillfälle och som det inte betalas någon annan särskild
ersättning till för utförande av uppgiften, betalas hälften av sammanträdesarvode
som till ledamöter i organet i fråga. En tjänsteinnehavare eller en arbetstagare har
rätt till ersättning, om sammanträdet börjar efter klockan 16, såvida uppgiften inte
utförs under hans eller hennes tjänste- eller arbetstid enligt den tidrapportering som
gäller i hans eller hennes fall eller såvida inte han eller hon har total arbetstid, och
om han eller hon har deltagit i sammanträdet under minst två tredjedelar av organets
sammanträdestid eller i minst en timme.

2§
Årsarvode
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Till välfärdsområdesfullmäktiges ordförande och vice ordförande,
välfärdsområdesstyrelsens ordförande och vice ordförande samt
välfärdsområdesstyrelsens övriga ledamöter och förtroendeorganens ordförande
betalas förutom sammanträdesarvodet för uppgifter som skötts utanför
sammanträdena ett årsarvode enligt följande:
Välfärdsområdesfullmäktiges ordförande 6 000 €
Välfärdsområdesfullmäktiges vice ordförande 3 000 €
Fullmäktigegruppens ordförande 1 500 €
Välfärdsområdesstyrelsens ordförande 12 000 €
Välfärdsområdesstyrelsens vice ordförande 4 000 €
Välfärdsområdesstyrelsens övriga ledamöter 2 000 €
Nämndernas ordförande 2 000 €
Om en ovannämnd förtroendevald är förhindrad att sköta sin uppgift och förhindret
har pågått i en månad, upphör rätten till årsarvode. Vice ordförande eller suppleanter
har rätt till en relativ andel av årsarvodet.
3§
Valnämndens dagsarvode
Till välfärdsområdesvalnämndens ordförande och ledamöter betalas för varje
valförrättningsdag följande arvoden, i vilka ingår ersättning för rösträkningen som
utförs när valförrättningen avslutats:
Välfärdsområdesvalnämndens ordförande 240 €
Välfärdsområdesvalnämndens vice ordförande 170 €
Välfärdsområdesvalnämndens ledamöter 140 €
Arvodet för välfärdsområdesvalnämndens ordförande och ledamöter höjs med 50
procent efter tre timmars närvaro.
För sammanträden före och efter valförrättningsdagen betalas ett
sammanträdesarvode enligt 1 §.
Till ordföranden eller vice ordföranden som fungerar som ordförande vid ett
sammanträde betalas ett sammanträdesarvode som motsvarar ovan nämnda
sammanträdesarvode för en ledamot i organet i fråga höjt med 50 procent.
4§
Särskilda förtroendeuppdrag
Om välfärdsområdesstyrelsen eller en nämnd har valt en förtroendevald till en
arbetsgrupp, ett representantskap, en kommission eller något motsvarande
förtroendeuppdrag för vilket arvode eller ersättning inte betalas, betalas till den
förtroendevalda ett arvode som motsvarar beloppet i 1 mom. utan ersättningen enligt
2 mom., om inte välfärdsområdesstyrelsen eller nämnden i särskilda fall beslutar
annat.
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5§
Ersättning för inkomstbortfall
Till förtroendevalda betalas ersättning för inkomstbortfall liksom ersättning för
kostnader som orsakas på grund av förtroendeuppdraget av anställning av ersättare,
ordnande av barnvård eller någon annan motsvarande anledning för varje påbörjad
timme, dock inte för mer än åtta timmar per kalenderdygn. Timersättningens
maximala belopp följer grundlönen på 3 160 euro enligt det allmänna kommunala
tjänste- och arbetskollektivavtalet. När timlönen fastställs divideras månadslönen
med 163. För att få ersättning ska den förtroendevalda visa upp ett intyg från
arbetsgivaren om inkomstbortfallet samt en godtagbar redogörelse för kostnaderna.
Av arbetsgivarens intyg ska också framgå att tiden som använts för
förtroendeuppdraget hade varit personen arbetstid och att lön inte betalas till
personen i fråga för den tiden.
En förtroendevald som förvärvsarbetar eller utför annat arbete utan att vara i ett
anställningsförhållande eller tjänsteförhållande eller något annat offentligrättsligt
anställningsförhållande ska presentera en tillräcklig skriftlig redogörelse för sitt
inkomstbortfall och de kostnader som orsakats av förtroendeuppdraget.
Ovannämnda intyg eller utredning krävs inte om beloppet som ska ersättas uppgår
högst till grundlönen på 1 650 euro enligt det allmänna kommunala tjänste- och
arbetskollektivavtalet.
I detta fall ska den förtroendevalda dock ge en skriftlig försäkran om beloppet på
inkomstbortfallet och kostnaderna som orsakats av förtroendeuppdraget.
6§
Betalning av arvoden
De arvoden som avses i denna stadga ska grunda sig på sammanträdesprotokoll
eller promemorior som utarbetats om skötseln av förtroendeuppdrag.
Organets sekreterare eller uppdragsgivaren ska utarbeta anmälan om utbetalning av
arvodena kvartalsvis.
Kravet på ersättning för inkomstbortfall och kostnader som orsakats på grund av
förtroendeuppdrag ska framföras inom två månader till den person som enligt
gällande bestämmelser ansvarar för att godkänna fakturor.
7§
Ersättning av resekostnader
I fråga om en förtroendevalds rätt att på grund av skötseln av ett förtroendeuppdrag
få ersättning för resekostnader, dagpenning, måltidsersättning,
inkvarteringsersättning, nattresepenning, kursdagpenning och ersättning för
tjänsteresor utomlands samt i fråga om förfarandet som iakttas vid erhållandet av
ersättningar gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i det gällande allmänna
kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet, dock så att välfärdsområdesstyrelsen i
enskilda fall har rätt besluta på annat sätt om inkvarteringsersättningen.
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Sammanfattning
Sammanträdesarvode Årsarvode
I och II
vice
Ordf.
ledamot Ordf. ordf.

Organ
Välfärdsområdesfullmäktige

255

170

Välfärdsområdesstyrelse

255

170 12 000

Nämnder

225

150

240

140

225

150

Av områdesrådet utnämnda
sektioner, direktioner, råd,
kommittéer

225

150

Påverkansorgan

150 75

Valdagsersättning:
Välfärdsområdesvalnämnden
sammanträdesarvoden:
Välfärdsområdesvalnämnden

6 000

ledamot

3 000 4 000

2 000 -

2 000
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