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Fullmäktiges beslut om grunderna för arvoden och andra er-
sättningar till Kevas förtroendevalda 

Beslut av fullmäktige (16 §) 18.8.2020  

Till Kevas förtroendevalda betalas från och med 18.8.2020 arvoden och kost-

nadsersättningar enligt följande: 

1 Sammanträdesarvoden 

Sammanträdesarvodet för fullmäktige- och styrelseledamöter och andra förtro-

endevalda som har kallats till sammanträde är 450 euro. 

Sammanträdesarvodet för medlemmar i arbetsgruppen för utveckling av ar-

betslivet samt för medlemmar i ett utskott som tillsatts av fullmäktige eller 

styrelsen och andra förtroendevalda som har kallats till sammanträde är 280 

euro. Sammanträdesarvodet för ledamöter i styrelsens revisions- och riskhan-

teringsutskott är emellertid 450 euro. 

Sammanträdesarvodet för medlemmar i en kommitté eller motsvarande som 

tillsatts av fullmäktige eller styrelsen och andra förtroendevalda som har kal-

lats till sammanträde är 150 euro. 

Ordföranden, till vilken årsarvode inte betalas, får ett sammanträdesarvode 

höjt med 20 procent. 

Om två sammanträden infaller samma dag betalas endast ett arvode för dem, 

om inte pausen mellan sammanträdena är minst två timmar. Om sammanträ-

det eller sammanträdena inklusive pauser tar sammanlagt över tre timmar i 

anspråk höjs arvodet med 50 procent. 

Till förtroendevalda som styrelsen har utsett eller förordnat att representera 

pensionsanstalten vid förhandlingar eller på ett evenemang eller som har kal-

lats att delta i ett informationsmöte eller motsvarande evenemang som ordnats 

för medlemmarna i ett organ betalas ett arvode på 125 euro per gång. 

2 Årsarvoden 

För arbete som utförts utanför sammanträdena och för det ansvar som uppgif-

ten medför betalas till förtroendevalda följande årsarvoden:  

ordförande för fullmäktige 10 000 euro  

vice ordförande för fullmäktige 9 000 euro 

styrelseordförande 20 000 euro 

styrelsens vice ordförande 12 000 euro 

styrelseledamot 9 000 euro 
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Om en förtroendevald har innehaft uppgiften endast en del av kalenderåret 

betalas av årsarvodet en relativ andel enligt mandatets längd. Förfarandet är 

detsamma om den förtroendevalda har haft förhinder eller avhållit sig från 

arbete i minst en månad i ett streck. Till styrelsens suppleant betalas den re-

lativa andel av styrelseledamotens årsarvode som suppleanten av ovan-

nämnda orsak har skött styrelseledamotens uppgift i stället för den ordinarie 

ledamoten. 

3 Ersättning för resekostnader 

Till förtroendevalda betalas ersättning för resekostnader, dagpenningar och 

motsvarande som hänför sig till förtroendeuppdraget på samma grunder som 

för tjänsteresor till pensionsanstaltens personal. Dagpenning betalas inte för 

resor inom huvudstadsregionen. 

4 Ersättning för inkomstbortfall 

Till förtroendevalda betalas ersättning för inkomstbortfall till följd av förtroen-

deuppdraget enligt det verkliga inkomstbortfallet, dock högst 350 euro per 

dag. 

För att få ersättning ska den förtroendevalda visa upp arbetsgivarens intyg 

över inkomstbortfallets belopp. Om den förtroendevalda inte har ett anställ-

nings- eller tjänsteförhållande, ska hen visa upp en tillräcklig skriftlig utred-

ning av inkomstbortfallet. Om den sökta ersättningen är högst 150 euro per 

dag räcker det i stället för intyg eller utredning med en skriftlig försäkran om 

inkomstbortfallets belopp. 

5 Utbetalning av arvoden och ersättningar 

Sammanträdesarvoden och ersättningar för inkomstbortfall betalas ut månat-

ligen, årsarvoden per kvartal och ersättning för resekostnader snarast möjligt 

efter att reseräkningen har inkommit till Keva. En ansökan om ersättning för 

kostnader och inkomstbortfall ska lämnas in till Keva utan dröjsmål och sen-

ast inom två månader från den resa, det sammanträde eller det evenemang 

som kostnaderna eller inkomstbortfallet grundar sig på. 

På grundval av detta beslut betalas inga arvoden till de medlemmar i organ 

som är i anställning hos Keva. 


