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STADGA OM ARVODEN OCH RESEERSÄTTNINGAR FÖR FÖRTROENDEVALDA
1§
Tillämpningsområde
Förtroendevalda i Esbo kyrkliga samfällighet betalas i enlighet med denna stadga
arvoden och övriga ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag.
Med förtroendevalda avses personer som valts till medlemmar i samfällighetens
och församlingarnas förvaltningsorgan. Med förvaltningsorgan avses gemensamma
kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkorådet, församlingsrådet, de direktioner och
kommissioner som tillsätts av gemensamma kyrkofullmäktige eller gemensamma
kyrkorådet samt valnämnden.
Det är ändamålsenligt att församlingarna tillämpar denna stadga också på
arvodespraxisen för de kommissioner och beredningsgrupper som tillsätts av
församlingsrådet.

2§
Sammanträdesarvode
En medlem som deltar i ett förvaltningsorgans sammanträde betalas ett
sammanträdesarvode på 60 euro.
För att sammanträdesarvode ska betalas krävs minst en halv timmes närvaro vid
sammanträdet, utom när sammanträdet varar kortare än en halv timme.
Om sammanträdet varar över tre timmar höjs arvodet med 50 procent.
För den som är ordförande eller sekreterare vid sammanträdet betalas arvodet höjt
med 50 procent.
Den som med stöd av närvaro- och yttranderätt eller på grundval av ett särskilt
förordnande deltar i sammanträdet betalas samma arvode som
förvaltningsorganets medlemmar.

Om ett lagenligt sammankallat sammanträde inte hålls på grund av att alltför få
medlemmar anlänt till sammanträdet, betalas sammanträdesarvode till de
närvarande medlemmarna.
3§
Årsarvode
Utöver sammanträdesarvodena betalas årsarvoden för skötsel av följande
förtroendeuppdrag:
ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige
vice ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige
vice ordförande för gemensamma kyrkorådet
ordförande för fastighetsdirektionen
ordförande för personaldirektionen
ordförande för utvärderingsdirektionen
ordförande för ekonomi- och strategikommissionen
ordförande för kommunikationskommissionen

2 600 €
1 350 €
2 600 €
1 100 €
1 100 €
1 100 €
1 100 €
1 100 €

Om en förtroendevald är förhindrad att sköta sitt uppdrag i över en månad upphör hans
eller hennes rätt till årsarvode. I detta fall har vice ordföranden, som är ställföreträdare
för ordföranden, rätt att få en proportionell andel av ordförandens årsarvode.

4§
Valnämnden
En sådan medlem i valnämnden som avses i 1 kap. 1 § i kyrkans valordning betalas för
valförrättningar och rösträkningssammanträden 15 euro för varje påbörjad timme.
En förtroendevald som är ordförande för en valförrättning betalas 23 euro för varje
påbörjad timme.
För sammanträden före och efter valförrättningsdagarna betalas det
sammanträdesarvode som enligt 2 § i denna stadga betalas för förvaltningsorgans
sammanträden.

5§
Protokolljustering
En förtroendevald som särskilt kommit för att justera ett protokoll betalas
sammanträdesarvode enligt 2 § i denna stadga.

6§
Anställningsintervjuer
En förtroendevald som deltar i en anställningsintervju betalas 15 euro för varje
påbörjad timme.

7§
Förrättningsarvode
En förtroendevald som inte får årsarvode men som utsetts att representera
församlingen eller bevaka sitt verksamhetsområde vid ett sammanträde eller en
underhandling eller förrättning av annat slag än vad som avses i denna stadga,
betalas ett förrättningsarvode som motsvarar det sammanträdesarvode som avses i
2 §.

8§
Grunden för arvodet
Arvodet ska basera sig på ett sammanträdesprotokoll eller en promemoria som
upprättats om skötseln av förtroendeuppdraget. Organets sekreterare eller
uppdragsgivaren ska lämna in anmälningar om betalningen av arvode.

9§
Möjligheten att avstå från arvode
En förtroendevald kan besluta att avstå från sitt arvode.

10 §
Resekostnader
På ersättandet av resekostnader som uppkommer vid skötsel av förtroendeuppdrag
tillämpas i tillämpliga delar Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal och
Esbo kyrkliga samfällighets resestadga.

11 §
Övriga ersättningar
Gemensamma kyrkorådet fattar i varje enskilt fall beslut om ersättandet av övriga
kostnader som uppkommer vid skötsel av förtroendeuppdrag.

