Arvodesstadga

Godkänd av styrelsen 3.5.2016
Godkänd av stämman 31.5.2016

Dnr 2016-0075

Åt kommunalförbundet Ålands Miljöservices (Mise) förtroendevalda erlägges för skötseln av
förtroendeuppdraget ersättning för förlust av förtjänst och för kostnader, som på grund av
förtroendeuppdraget föranleds av avlönande av vikarie, anordnande av barnomsorg eller
annan motsvarande orsak samt ersättning för resekostnader även som dagtraktamente i
enlighet med denna stadga.
Arvodenas belopp tillämpas även på tjänstemän och arbetstagare då dessa utanför sin
ordinarie arbetstid, på tjänstens vägnar är närvarande vid styrelsesammanträden eller
förbundsstämma.

För sammanträde erlägges åt ledamöterna arvoden enligt följande:
1. Mise styrelse 65 euro per ledamot.
2. Representanter i Mise förbundsstämma ersätts direkt av medlemskommunerna för arvoden
och övriga ersättningar.
Till förtroendevald som fungerar som ordförande i styrelsen erlägges sammanträdesarvode
såsom åt ledamot förhöjt med 50 %.
Arbetsgrupp /kommitté erläggs motsvarande arvode som ledamot i Mise styrelse.

Då flera sammanträden hålls under samma dag, erlägges sammanträdesarvode för den
sammanlagda tiden av alla sammanträden, såvida tiden mellan sammanträdena inte
överskrider två timmar.

Till ordinarie ordförande i Mise styrelse utbetalas utöver ovan i § 2 punkt 1 stadgade
sammanträdesarvoden även ett årsarvode om 700 €.
Om ordförande är förhindrad att sköta sitt uppdrag, upphör hens rätt till årsarvode, då
förhindret pågått oavbrutet mer än två möten i rad. Årsarvodet dividerat med antal
styrelsemöten utbetalas efter detta per möte åt vice ordföranden, tills ordföranden börjar sköta
sitt uppdrag.

Till revisor erläggs arvode enligt räkning.

Till förtroendevald som i enlighet med styrelsebeslut deltar i syner, förhandlingar eller andra
förrättningar eller som av förvaltningsorgan utsetts till sådan ombudsstämma, kommission
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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
styrelsen i särskilt fall annorlunda beslutar.

Yrkanden på ersättning för förlust av inkomst och andra kostnader ska inkomma till Mise
senast vid sista styrelsemötet vid årets slut. Arvodena ska grunda sig på mötesprotokoll eller
promemorior, som uppgjorts beträffande handhavande av förtroendeuppdrag. I denna stadga
nämnda arvoden utbetalas i december månad.

För de förtroendevaldas resor 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.

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 €.

Arvode för nyttjande av IT-utrustning om 30 euro per månad utbetalas till förtroendevalda
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 i december månad.

Denna stadga tillämpas från och med 1.6.2016 och ersätter tidigare stadga (godkänd av
stämman 30.5.2008)
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