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Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 

De förtroendevaldas ekonomiska förmåner 
 
Godkänt av samkommunfullmäktige 10.6.2021 § 26 

1.  
Allmänna bestämmelser 

Detta dokument innehåller nödvändiga bestämmelser om  

- mötesarvoden och övriga arvoden till förtroendevalda för skötsel av förtroendeuppdrag 

- ersättning för inkomstbortfall och för kostnader som på grund av förtroendeuppdraget    

föranleds av avlönande av vikarie, anordnande av barnvård eller något motsvarande 

- ersättning för resekostnader och utbetalning av dagtraktamente. 

Styrelsen avgör oenigheter som rör det som stadgas i detta kapitel för samkommunens del.  

Styrelsen har rätt att utfärda tillämpningsanvisningar som rör detta kapitel. 

2.  
Mötesarvoden 

Följande mötesarvoden utbetalas för samkommunens organs möten: 

– Fullmäktige 

– Ordförande   430 € 

– Vice ordföranden och ledamöter 310 € 

– Styrelsen 

– Ordförande   475 € 

– Vice ordförande och ledamöter 340 € 

– Ekonomi- och koncernsektionen 

– Ordförande   310 € 

– Vice ordförande och ledamöter 250 € 

– Kommitté eller motsvarande organ som tillsatts av styrelsen 

– Ordförande   200 € 

– Vice ordförande och ledamöter 130 € 

– Nämnd 

– Ordförande   200 € 

– Vice ordförande och ledamöter 130 € 
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– Nämnden för HUCS sjukvårdsområden 

– Ordförande   310 € 

– Vice ordförande och ledamöter 250 € 

Då fullmäktiges ordförande och vice ordförande deltar i styrelsens möten får de samma arvode 

som ledamöterna i styrelsen.  

Då styrelsens ordförande och övriga ledamöter deltar i fullmäktiges möten får de samma        

arvode som ledamöterna i fullmäktige. 

Då en styrelseledamot deltar i något annat organs möte som av styrelsen utsedd representant 

betalas samma arvode som för ledamöterna i organet. 

Om ett möte överskrider tre timmar får de förtroendevalda dessutom 50 procent av det mötes-

arvodesbelopp som nämnts i denna punkt för tiden som överskrider tre timmar. 

Om en förtroendevald på grund av förhinder eller jäv kallar in en ersättare för en del av ett 

möte betalas halva arvodet till vardera. 

Om en vice ordförande eller en som utsetts till ordförande för ett visst möte fungerar ensam 

som ordförande under hela mötet får han ordförandearvode. 

Sammanträdesarvodet till organets ordinarie medlem och ersättare halveras både den ordina-

rie medlemmen och dennes ersättare deltar i mötet. Arvodet betalas dock i sin helhet om den 

förtroendevalda är närvarande i början och slutet av mötet.  

3.  
Årsarvoden 

För förtroendeuppgifter utöver mötena betalas följande årsarvoden: 

- Fullmäktiges ordförande   4 685 € 

- Fullmäktiges I och II vice ordförande  1 880 € 

- Styrelsens ordförande                       10 260 € 

- Styrelsens vice ordförande    5 130 € 

- Styrelsens ledamöter    2 480 € 

- Ekonomi- och koncernsektionens ordförande  3 145 € 

- Ekonomi- och koncernsektionens vice ordförande  1 880 € 

- Ordförande för nämnden för sjukvårdsområdet  4 685 € 

- Vice ordförande för nämnden för sjukvårdsområdet  1 880 € 

- Revisionsnämndens ordförande   4 685 € 

- Revisionsnämndens vice ordförande   1 880 € 

- Ordförande för nämnden för den psykiatriska sjukvården och  

nämnden för den språkliga minoriteten   1 275 € 
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- Etiska kommitténs ordförande   4 685 € 

Då organets ordförande är förhindrad att sköta sitt uppdrag upphör rätten till årsarvode när 

förhindret varat oavbrutet i en månad. Därefter har vice ordföranden rätt till en proportionell 

del av årsarvodet. 

Om skötseln av ett förtroendeuppdrag endast varar en del av ett kalenderår har den förtroende-

valda rätt till den del av årsarvodet som står i proportion till de hela kalendermånader som han 

skött sitt förtroendeuppdrag. 

4.  
Förrättningsarvoden 

En förtroendevald, som utsetts att representera samkommunen vid annat än i denna stadga  

avsett möte eller annan i denna stadga avsedd förhandling eller förrättning erhåller förrätt-

ningsarvode, vars belopp motsvarar mötesarvodet för medlemmar i det organ som givit upp-

draget, med undantag av höjningen som nämns i sista stycket i punkt 2. Samma gäller för       

utsett deltagande i av samkommunen anordnade informationsmöten och utbildningar.  

Uppdraget som rör deltagandet ska nämnas i organets protokoll. 

Som ersättning för inkomstbortfall eller kostnader för ordnande av barnomsorg betalas 

- för deltagande i ett möte för samkommunens organ 

- för deltagande i seminarium, utbildning eller liknande evenemang för samkommunens  

organ, 

- för deltagande i utbildning eller liknande evenemang för förtroendevalda som ordnas av 

samkommunen och 

- för deltagande i andra evenemang eller resor utifrån beslut av samkommunens organ.      

Den medlem i etiska kommittén som är kommitténs föredragande får utöver mötesarvode en 

ersättning för beredning av föredragningen på 86 euro för första behandlingen och 43 euro för 

fortsatt behandling. 

5.  
Ersättning för inkomstbortfall 

En förtroendevald får ersättning för inkomstbortfall föranlett av förtroendeuppdraget liksom 

även för kostnader, som på grund av förtroendeuppdraget föranleds av avlönande av vikarie, 

anordnande av vård av barn eller annan motsvarande orsak för varje påbörjad timme, dock  

inte för mer än åtta timmar per kalenderdygn. Den maximala timersättningen är 40 €. 

För att erhålla ersättning för inkomstbortfall ska den förtroendevalda förete arbetsgivarens    

intyg däröver. Av intyget ska även framgå att den tid som åtgått till skötseln av förtroendeupp-

draget ska ha ingått den förtroendevaldas arbetstid och att lön inte betalas för denna tid.  

En förtroendevald som utför förvärvs- eller annat arbete utan att stå i arbetsavtalsförhållande 

eller tjänste- eller annat offentligrättsligt befattningsförhållande ska förete en tillräcklig utred-

ning över sitt inkomstbortfall. Utredningen ska företes skriftligt. 

Intyg eller utredning som avses ovan i denna punkt fordras inte om ersättningsbeloppet är 

högst 25 € per timme. Den förtroendevalda ska därvid dock avge en skriftlig försäkran över    

inkomstbortfallets och de av förtroendeuppdraget föranledda kostnadernas belopp. 
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6.  
Möten som hållits samma dag 

Om samma organ sammanträder mer än en gång samma dag, betalas endast ett mötesarvode, 

såvida inte minst två timmar förflutit sedan det föregående mötet avslutats. 

Om inte minst två timmar förflutit sedan det föregående mötet avslutats när följande möte  

inleds, men mötena sammanlagt överskrider tre timmar betalas arvode enligt vad som stadgas 

ovan i sista stycket i 2 punkten. 

7.  
Möte som inte är beslutfört 

Om ett organs möte, trots att det lagenligt sammankallats, på grund av att för få ledamöter    

anlänt till platsen inte blir beslutfört, betalas mötesarvode till de ledamöter som är närvarande. 

8.  
Arvodesgrunder 

I denna stadga nämnda arvoden ska grunda sig på mötesprotokoll, promemorior som upp-

gjorts beträffande handhavande av förtroendeuppdrag eller deltagarförteckningar. Organets 

sekreterare eller någon annan för uppdraget utsedd ska lämna besked om utbetalning av arvo-

den kvartalsvis.  

Yrkanden on ersättning för inkomstbortfall och av förtroendeuppdraget föranledda kostnader 

ska, om möjligt, företes inom två månader till den person som enligt gällande bestämmelser 

ansvarar för godkännande av fakturan. 

9.  
Bärbara datorer och mobiltelefoner 

Om det beslutats att elektroniskt beslutsförfarande i enlighet med förvaltningsstadgan eller 

elektronisk möteskallelse tas i bruk för organet i fråga kan organets ledamöter för personligt 

bruk få en bärbar dator eller en lämplig mobil anordning där de förbindelser och program som 

behövs för uppdraget har installerats. En förtroendevald får endast en anordning oberoende av 

antalet förtroendeuppdrag.  

Om en förtroendevald i stället för samkommunens anordning använder sin egen privata bär-

bara dator eller lämpliga mobila anordning kan kostnadsersättning betalas för dessa. Kostnads-

ersättningen för egen anordning och telekommunikationsförbindelse är 54 € per månad.  

Styrelsens ordförande får för personligt bruk en mobiltelefon och telekommunikationsförbin-

delse för skötsel av förtroendeuppdraget.  
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10.  
Ersättning för resekostnader 

Beträffande de förtroendevaldas rätt att på grund av skötseln av förtroendeuppdrag erhålla  

resekostnadsersättning, dagtraktamente, måltidsersättning, logiersättning, nattersättning, 

kursdagtraktamente och ersättning för tjänsteresa till utlandet samt det förfarande som iakttas 

vid utbetalningen av ersättningarna gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i det allmänna 

kommunala tjänstekollektivavtalet, likväl så att styrelsen i enskilda fall har rätt att bestämma 

annorlunda om ersättning av kostnader. 

Till fullmäktiges, styrelsens, nämnders, direktioners eller andra organs ledamöter som stude-

rar, fullgör värnplikt eller civiltjänst eller vistas på arbetskommendering på annan ort i Finland 

betalas ersättning mot betalningsverifikat, med beaktande av student-, bevärings- och dylika 

rabatter, för resa med tåg, buss eller båt. Dagtraktamenten eller resor från utlandet betalas 

inte. 

 


