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1 § Tillämpningsområde
Till förtroendevald 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.
Denna stadga tillämpas även på stadens tjänstemän och arbetstagare då dessa utanför sin ordinarie
arbetstid, på tjänstens vägnar, närvarar vid stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens och nämndernas samt
övriga kollegiala organs sammanträden. Till tjänstemän och arbetstagare som är föredragande eller
sekreterare vid sammanträden betalas ett grundarvode höjt med 50 procent. Paragraf 9 i denna stadga
tillämpas dock inte på tjänstemän eller arbetstagare.

2 § Mötesarvoden
För stadens förvaltningsorgans sammanträden erläggs följande arvoden:
1.

Fullmäktige och dess utskott

76 €

2.

Stadsstyrelsen och dess sektioner

76 €

3.

Nämnder, direktioner, utskott, kommittéer och övriga organ

50 €

Till förtroendevald, som avlägsnar sig från sammanträdet efter mindre än hälften av den totala
protokollförda sammanträdestiden, erläggs i 1 momentet nämnt grundarvode sänkt med 50 procent dock
så att för minst en och en halv timmes deltagande utbetalas helt grundarvode oberoende av den totala
protokollförda sammanträdestiden.
Till förtroendevald, vilken fungerar som ordförande för förvaltningsorgan, erläggs till medlem utgående
grundarvode förhöjt med 50 procent.
Till fullmäktiges ordförande och vice ordföranden samt till stadsfullmäktiges gruppledare och vice
gruppledare, i de fall dessa inte representerar samma fullmäktigegrupp som någon annan vid mötet
närvarande, erläggs för deltagande i stadsstyrelsens och dess sektions sammanträden samma arvode som
till medlem i stadsstyrelsen.
Till stadsstyrelsens ordförande och annan medlem i stadsstyrelsen erläggs för deltagande i fullmäktiges
sammanträde arvode enligt samma grunder som till fullmäktige.
Till stadsstyrelsens ordförande och annan stadsstyrelsemedlem, vilken på förordnande av stadsstyrelsen
deltar i nämnds eller direktions sammanträde, erläggs arvode enligt samma grunder som till medlem i
nämnd.
För stadsstyrelsens, nämndernas och övriga kollegiala organs sammanträden, stadsfullmäktiges
sammanträden undantagna, som varar mer än tre timmar erläggs utöver det i 1 momentet avsedda
sammanträdesarvodet 50 procent 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.

3 § Sammanträden som hålls samma dag
Håller ett organ under samma kalenderdygn flera sammanträden eller nedan i 8 § avsedda förrättningar,
betraktas dessa då sammanträdesarvode erläggs som ett enda sammanträde, såvida tiden mellan
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sammanträdena inte överskrider fyra timmar. Ajourneras sammanträde utgår nytt arvode om
ajourneringstiden överskrider fyra timmar.

4 § Årsarvoden
Till fullmäktiges ordförande och viceordförande, stadsstyrelsens ordförande och övriga medlemmar samt
till ordförandena för nedan angivna nämnder erläggs utöver i 2 och 3 § § denna stadga nämnt
mötesarvode för utom sammanträdena skötta uppdrag årsarvode av följande storlek:
Stadsfullmäktiges ordförande

2 250 €

Fullmäktiges I vice ordförande

770 €

Fullmäktiges II vice ordförande

770 €

Stadsstyrelsens ordförande

4 600 €

Stadsstyrelsens vice ordförande

1 280 €

Annan medlem i stadsstyrelsen

1 025 €

Gruppledare, minst tre medlemmar

770 €

Ordföranden i byggnadsnämnden

920 €

Ordföranden i bildningsnämnden

920 €

Ordföranden i socialnämnden

920 €

Ordföranden i stadsutvecklingsnämnden

920 €

Ordföranden i infrastrukturnämnden

920 €

Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden

920 €

Ordföranden i äldrerådet

510 €

Är ovan i denna paragraf nämnd förtroendevald förhindrad att handha sitt uppdrag för längre tid än en
kalendermånad tillkommer honom inte årsarvode för tiden därutöver och så länge hindret varar. Vice
ordförande eller ersättare har härvid rätt att uppbära en proportionell del av årsarvodet.

5 § Revisorernas arvoden
Till revisorerna erläggs årsarvode av följande storlek:
Revisorernas ordförande

540 €

Övriga revisorer

370 €

Revisorerna har utöver årsarvode rätt att enligt 2 § i 1 momentet punkt 2 i denna stadga erhålla
mötesarvode för deltagande i revisionssammanträde, över vilket förs protokoll.
Fungerar revisorsersättare som revisor, är han berättigad till en proportionell del av arvodet för den som
har förhinder. Årsarvode som utgår till ersättare för mer än en månad avdras från arvodet för den som
har förhinder.
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6 § Valnämnders arvoden
Till ordförande och medlem i centralvalnämnd, valnämnd och –bestyrelse samt till förordnad valförrättare
vid hemmaröstning betalas per valdag följande arvoden i vilka ingår ersättning för konstituerande möte,
iordningställande av vallokal före valförrättningens inledande och för räknearbetet efter avslutad
valförrättning:
Separat arvode vid röstning i hemmet per förrättningsdag

50 €

Ordförande och sekreterare i centralvalnämnd

290 €

Annan medlem i centralvalnämnd

185 €

Ordförande och sekreterare i valnämnd och –bestyrelse

225 €

Annan medlem i valnämnd och bestyrelse

135 €

För sammanträden före och efter förrättningsdagarna betalas enligt 2 § i denna stadga utgående arvode.
Till medlem som är närvarande över fem timmar per dag utgår arvode förhöjt med 100 procent.
Arvode enligt ovan betalas för centralvalnämnds, valnämnds samt valbestyrelsens ordförande,
sekreterare och medlemmar för deltagande under minst tre timmar per valförrättningsdag. För
deltagande under kortare tid under en valförrättningsdag utbetalas arvode sänkt med 50 procent.

7 § Förtroendevald sekreterares arvode
Till förtroendevald medlem i förvaltningsorgan, vilken verkat som sekreterare och till vilken inte betalas
årsarvode eller annan särskild ersättning för handhavande av sekreterarens åligganden, erläggs till
medlem i vederbörande organ utgående oförhöjt mötesarvode förhöjt med 100 procent.

8 § Arvode för särskilda förtroendeuppdrag
Till förtroendevald som i enlighet med förvaltningsorgans beslut deltar i syner, förhandlingar eller andra
förrättningar eller som av förvaltningsorgan utsetts till sådan ombudsstämma, kommission eller sådant
organ som inte hör till kommunalförvaltningens egentliga område eller till annat motsvarande
förtroendeuppdrag, för vilket inte erläggs arvode eller ersättning, erläggs arvode som motsvarar
sammanträdesarvode för ledamot i det organ som gett uppdraget, om inte stadsstyrelsen i särskilt fall
annorlunda beslutar.

9 § Arvode för IT-utrustning
Arvode för nyttjande av IT-utrustning om 30 euro per månad utbetalas till förtroendevalda,
valnämndernas ledamöter undantagna, som väljer att enbart ta emot föredragningslistor och övrigt
sammanträdesmaterial i elektroniskt format. Arvodet för IT-utrustning är avsett att täcka kostnader för
införskaffande av eller användande av egen IT-utrustning i anslutning till sitt förtroendeuppdrag. Arvodet
för IT-utrustning utbetalas halvårsvis.
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10 § Ersättning för frångången inkomst
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 är 18 euro.
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 till honom eller henne.
Förtroendevald som utför förvärvs- eller annat arbete utan att befinna sig i arbetsförhållande eller i
tjänste- eller annat offentligrättsligt befattningsförhållande, bör skriftligen förete tillräcklig utredning över
den frångångna inkomsten.
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.
Intyg eller utredning, som avses i 2 och 3 momentet, erfordras inte, om ersättningsbeloppet är högst 7,00
euro.

11 § Protokoll som arvodesgrund
De i denna stadga nämnda arvodena ska grunda sig på mötesprotokoll eller promemorior, som uppgjorts
beträffande handhavande av förtroendeuppdrag. Förvaltningsorganets sekreterare eller uppdragsgivare
ska åtminstone halvårsvis lämna rapporter om utbetalningen av arvoden.
Yrkande på ersättning för frångången inkomst och för kostnader som föranletts av förtroendeuppdrag ska
inom sex månader framställas till den person, på vilken det enligt gällande bestämmelser ankommer att
godkänna räkningar.

12 § Ersättning för resekostnader
Förtroendevald har rätt att på grund av skötseln av förtroendeuppdraget erhålla
resekostnadsersättningar i enlighet med det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet,
likväl sålunda, att stadsstyrelsen i enskilda fall har rätt att bestämma annorlunda om logiersättning. För
resor inom Mariehamns stads område utgår ingen ersättning. För den tid under vilket dagtraktamente
erläggs till förtroendevald utbetalas inga särskilda arvoden för sammanträden enligt denna stadga.
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