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KAPITEL VII FÖRTROENDEMÄN
--§ 9 Lönen för förtroendemän
mom. 1

Kommunen eller kommunalförbundet ersätter de inkomster som en förtroendeman
förlorar när han eller hon på arbetstid antingen deltar i lokala eller centrala (ÅL)
förhandlingar eller i övrigt sköter uppgifter som överenskommits med arbetsgivaren eller
deltar i en inspektion som en arbetarskyddsinspektör förrättar på arbetsplatsen.
Lönen för den tid som använts till att sköta förtroendemannauppdraget räknas ut så att
den motsvarar den lön som förtroendemannen, om han eller hon hade utfört sitt
ordinarie arbete, under samma tid sannolikt skulle ha tjänat under ordinarie arbetstid.
Om denna inkomst inte kan uppskattas, räknas lönen ut så att den motsvarar den
genomsnittliga timinkomsten för andra tjänsteinnehavare och arbetstagare som under
motsvarande tid har utfört samma eller i det närmaste samma arbete. När det gäller
ersättning för inkomstbortfall för en huvudförtroendeman som helt befriats från arbetet
ingås ett lokalt avtal enligt ovan nämnda principer. Den uppgiftsrelaterade lönen för en
förtroendeman som helt befriats från sina uppgifter är dock fr.o.m. 1.2.2016 minst
2 007,60 euro i månaden plus ett eventuellt individuellt tillägg och eventuellt årstillägg.
(ÅL)
Tillämpningsanvisning
Om en förtroendeman under sitt arbetsskift sköter förtroende-mannauppgifter
vid sidan av sina arbetsuppgifter, betalas för hela arbetsskiftet lön jämte
arbetstidsersättningar.

mom. 2

Om en förtroendeman utför förtroendemannauppgifter som chefen beordrat, eller om
förtroendemannen på sin fritid deltar i officiella lokala förhandlingar om tolkningen och
tillämpningen av ett tjänste- eller arbetskollektivavtal, räknas denna tid som arbetstid.
Tillämpningsanvisning
Förtroendemannens resor inom ”distriktet” ersätts av den kommun där
förtroendemannen utfört förtroendemannauppgifter enligt 3 § 3 mom. i detta
kapitel (ÅL)

mom. 3

Om en förtroendeman på beordran av arbetsgivaren företar en tjänsteresa som är
nödvändig för förhandlingar som hör till förtroendemannaverksamheten och uppgifter
som hänför sig till dem, betalas resekostnadsersättningar i enlighet med
bestämmelserna om ersättning för tjänsteresor.
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§ 10 Förtroendemannaersättning (ÅL)
mom. 1

Till en huvudförtroendeman (eller, om ingen sådan har utsetts, till en förtroendeman i
motsvarande ställning) betalas, utöver den lön som anges i § 9 eller den ersättning som
anges i § 8 mom. 3 och 4, en i den ordinarie lönen ingående ersättning för
förtroendemannaarbetet enligt följande:
Ersättning €/mån
1.2.2016

Antal representerade
personer
5-79

70

80-159

88

160-249

105

250-339

138

340-

181

Protokollsanteckning
En huvudförtroendeman som representerar färre än 5 personer och som
31.1.2003 har fått förtroendemannaersättning enligt det då gällande allmänna
kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet betalas fr.o.m. 1.5.2010 ett
separattillägg på 48 euro/mån. så länge som förtroendemannen fortsätter sitt
uppdrag.
mom. 2

Ersättning betalas också till en huvudförtroendemans ersättare, om ersättaren enligt ett
meddelande till chefen sköter förtroendemannauppdraget i minst två veckor utan
avbrott.

mom. 3

Förtroendemannaersättning kan med stöd av ett lokalt avtal betalas till någon annan
förtroendeman i stället för till huvudförtroendemannen. Av särskilda orsaker kan
förtroendemannaersättningen enligt lokal överenskommelse delas på två eller flera
förtroendemän. (ÅL)

---

