
LOVISA STAD 
 
Arvodes- och resestadga för förtroendevalda  
         
Godkänd av stadsfullmäktige 15.05.2013 
I kraft fr.o.m. 01.06.2013. 
 
1 § Tillämpningsområde  
 
Till förtroendevalda betalas  
- arvode för skötseln av förtroendeuppdrag,  
- ersättning för inkomstbortfall och för kostnader, som på grund  
av förtroendeuppdraget föranleds av avlönande av vikarie,  
ordnande av vård av barn eller annan motsvarande orsak,  
- ersättning för resekostnader och  
- dagtraktamente 
i enlighet med denna stadga. 
Arvodes- och resestadgan tillämpas även på stadens tjänsteinnehavare och arbetstagare 
som deltar på möte enligt sina uppdrag. På AKTA:s och UKTA:s tillämpningsområde 
betalas för deltagande på möte engångsarvode. Inom tillämplingsområdet föt TS betalas 
mötesarvode. 
 
2 § Mötesarvoden 
  
För de sammanträden som hålls av stadens organ erläggs följande mötesarvoden: 
- fullmäktige, dess utskott samt stadsstyrelsen och dess sektioner 80 euro    
- nämnd och dess sektioner 60 euro 
- affärsverks direktion 60 euro 
- direktionerna vid grundskolor, gymnasier och medborgarinstitut 60 euro 
- kommittéer och övriga organ 60 euro 
 
Till ordföranden eller vice ordföranden som är ordförande vid ett möte eller förtroendevald 
som särskilt valts till mötets ordförande betalas ett mötesarvode, som motsvarar det mö-
tesarvode som anges i mom. 1 för medlem i ifrågavarande organ förhöjt med 100 %. 
 
Till fullmäktiges presidium betalas för deltagande i stadsstyrelsens sammanträden samma 
arvode som till ledamot i stadsstyrelsen. 
 
Till ordföranden och ledamöterna i stadsstyrelsen betalas för deltagande i fullmäktiges 
sammanträde samma arvode som till en fullmäktigeledamot. 
 
Till ordföranden för stadsstyrelsen och en representant för stadsstyrelsen i nämnd eller 
annat förtroendeorgan betalas arvode för deltagande i sammanträde på samma grunder 
som till ledamöterna i förtroendeorganet i fråga. 
 
Till förtroendevald medlem i organ och som inte erhåller årsarvode eller annan särskild er-
sättning för att sköta sekreterarens åligganden, erläggs det grundarvode som tillkommer 
medlem i vederbörande organ förhöjt med 50 %.  
 



Endast medlemmarna i kommittéer och arbetsgrupper som är tillsatta i enlighet med lag 
och förvaltningsstadga är berättigade till arvode enligt arvodesstadgan.  
 
Såvida stadens tjänsteinnehavare eller arbetstagare valts till kommitté eller arbetsgrupp i 
egenskap av förtroendevald, tillämpas arvodes- och resestadgan på vederbörande.  
 
Om sammanträdet pågår en längre tid än tre timmar och den förtroendevalda är närvaran-
de i över tre timmar, höjs arvodet för varje påbörjad period på två timmar med 50 % räknat 
på grundarvodet. 
 
Om samma organ antingen i sin helhet eller som sektion under samma dag sammanträder 
flera än en gång, betalas för sammanträdena endast ett sammanträdesarvode, såvida inte 
minst två timmar förflutit sedan det föregående sammanträdet avslutats. 
 
Om det nya sammanträdet börjar innan minst två timmar förflutit sedan det föregående 
sammanträdet avslutats, men sammanträdena tillsammans pågår över tre timmar, betalas 
mötesarvodet med tillämpning av vad i § 2 mom. 9 är föreskrivet. 
 
För protokolljustering som sker vid separat förrättning betalas hälften av mötets 
grundarvode, och resekostnaderna ersätts i enlighet med 8 §. Mötets ordförande erhåller 
reseersättning för underskrivning av protokollet. 
 
3 §  Årsarvode 
   
För förtroendeuppdrag som sköts utanför sammanträdena utbetalas utöver mötesarvode 
följande årsarvode:  
- stadsfullmäktiges ordförande  1 800 euro 
- stadsfullmäktiges I och II vice ordförande    600 euro 
- stadsstyrelsens ordförande  2 000 euro 
- stadsstyrelsens I och II vice ordförande    600 euro 
- ordförandena för stadsstyrelsens sektioner    600 euro 
- ordförande för nämnderna förutom 
för centralvalnämnden        600 euro 
- ordförande för affärsverks direktion      600 euro 
- ordförandena i bildningsnämndens sektioner     300 euro 
 
Om ovan nämnd förtroendevald är förhindrad att sköta sitt uppdrag, upphör hans rätt till 
årsarvode då hindret varit bestående i ett streck i över två månaders tid. Vice ordföranden 
eller ersättaren har då rätt att uppbära en proportionell del av årsarvodet. 
 
4 § Valnämnder 
  
Till ledamöterna i centralvalnämnden samt ordförande och ledamöterna i valnämnd och 
valbestyrelsen betalas för varje förrättningsdag arvoden, i vilka ingår ersättning för räk-
nearbetet efter avslutad valförrättning, enligt följande: 
- ordförande och vice ordförande i centralvalnämnd,  
valnämnd och valbestyrelse  100 euro 
- annan ledamot i centralvalnämnd, valnämnd  
och valbestyrelse           84 euro 
 



Utbetalning av fullt arvode förutsätter närvaro i minst fyra timmars tid. I annat fall betalas 
hälften av arvodet.  
 
För sammanträden före och efter förrättningsdagarna betalas sammanträdesarvode i en-
lighet med § 2 mom. 1 i denna stadga. 
 
Till ordföranden i centralvalnämnden betalas årsarvode för nämnd, förutsatt att val har för-
rättats under ifrågavarande år. 
 
5 § Särskilt förtroendeuppdrag 
 
Om stadsstyrelsen har valt förtroendevald till sådan ombudsstämma, kommitté, förrättning, 
förhandling eller annat motsvarande förtroendeuppdrag, för vilket inte erläggs arvode eller 
ersättning, betalas till förtroendevald en ersättning som motsvarar arvodet i § 2 mom. 1 
punkt 1, utan den i samma paragraf mom. 2 nämnda ersättningen, om inte stadsstyrelsen i 
något särskilt fall annorlunda besluter. 
 
Åt förtroendevald kan också i efterskott erläggas arvode ifall den förtroendevalda med tan-
ke på sin ställning har deltagit i möte, härvid bör mötet protollföras och den förtroendeval-
das närvaro har befrämjat ärendets handläggning eller närvaro på mötet förutsatts. I detta 
fall godkänner stadsdirektören  framställningarna gällande arvoden och ersättnigar för re-
sekostnader. 
 
6 § Ersättning för inkomstbortfall 
 
Till förtroendevald betalas ersättning för inkomstbortfall liksom också för kostnader, som 
på grund av förtroendeuppdraget föranleds av avlönandet av vikarie, ordnandet av vård för 
barn eller annan motsvarande orsak för varje påbörjad timme, dock inte för mera än åtta 
timmar per kalenderdygn. Maximibeloppet för timersättningen är 22 euro.  
 
För att erhålla ersättning för inkomstbortfall skall den förtroendevalda förete  
- intyg av sin arbetsgivare över inkomstbortfallet samt  
- en godtagbar utredning över kostnaderna.  
Av arbetsgivarens intyg skall också framgå att den tid som gått åt att sköta förtroendeupp-
draget skulle ha ingått i den förtroendevaldas arbetstid och att till honom inte betalas lön 
för denna tid. 
 
Förtroendevald, som utför förvärvs- eller annat arbete utan att stå i arbetsförhållande eller 
tjänste- eller annat offentligrättsligt anställningsförhållande, skall skriftligen förete tillräcklig 
utredning över sitt inkomstbortfall och över de kostnader som föranletts av förtroendeupp-
draget. 
 
Intyg eller utredning som avses ovan i mom. 2 och 3 krävs inte, om timersättningen utgör 
högst 9 euro. Den förtroendevalda skall dock avge skriftlig försäkran över beloppet för in-
komstbortfallet och de av förtroendeuppdraget föranledda kostnaderna. 
 
7 § Utbetalning av arvoden 
 



De i denna stadga nämnda arvodena skall grunda sig på mötesprotokoll eller promemorior 
som utarbetats över skötseln av förtroendeuppdraget. Sekreteraren för organet eller upp-
dragsgivaren skall kvartalsvis lämna rapporter om utbetalningen av arvodena. 
 
Yrkande på ersättning för inkomstbortfall och för kostnader som föranletts på grund av för-
troendeuppdrag skall inom två månader föreläggas den person, som enligt gällande be-
stämmelser skall godkänna räkningarna. 
 
8 § Ersättning för resekostnader 
 
I fråga om de förtroendevaldas rätt att på grund av skötseln av förtroendeuppdrag erhålla 
resekostnadsersättning, dagtraktamente, måltidsersättning, logiersättning, nattreseersätt-
ning, kursdagtraktamente och ersättning för tjänsteresa till utlandet samt om det förfarande 
som skall iakttas vid utbetalningen av ersättningar gäller i tillämpliga delar de bestäm-
melser som upptas i det gällande allmänna kommunala tjänstekollektivavtalet, likväl sålun-
da, att stadsstyrelsen i enskilda fall har rätt att bestämma annorlunda om logiersättningen.  
Resekostnaderna ersätts högst från stadigvarande bostad. Studerande, som bor på en 
studieort i hemlandet samt person som fullgör värnplikt eller civiltjänst erläggs 
reseersättning enligt billigaste färdmedel med iakttagande av rabatt. 
 
9 § Aftonskolor och motsvarande tillställningar 
 
Förtroendevalda, som deltar i stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens eller en nämnds 
aftonskola, utbildning som arrangeras i form av möte eller annan motsvarande tillställning, 
får ersättning för resekostnaderna i enlighet med 8 § i arvodesstadgan. Resekostnader för 
deltagande i aftonskola ersätts inte separat om aftonskolan hålls i samband med organets 
sammanträde. 
 
Förvaltningsdirektören eller person som förvaltningsdirektören förordnat avgör när det är 
fråga om en i denna paragraf nämnd aftonskola eller motsvarande tillställning för vilka 
resekostnader ersätts. Ett separat tjänsteinnehavarbeslut fattas inte ärendet. I kallelsen 
meddelas om tillställningens ersättlighet. 
 
10 § Förvägrad ersättning 
 
Ifall förtroendevald är missnöjd över förvägrat arvode eller förvägrad ersättning, avgörs sa-
ken av förvaltningsdirektören eller vid behov av stadsstyrelsen.  
 
  
  
 


