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REKOMMENDATION FÖR KOSTNADSERSÄTTNING TILL FRIVILLIGA 
 
 
1. Rekommendationens bakgrund och syfte 
 
Ordinarie stämman antog år 2002 den första policyn för frivilligverksamhet i Finlands Röda Kors. I den 
fastställs frivilligmedarbetarens ställning, rättigheter och skyldigheter och anges riktningen för utveck-
ling av verksamheten. Policyn förnyades år 2008 och enligt den är frivilligmedarbetaren en person som 
av egen vilja deltar i frivilligverksamhet inom Finlands Röda Kors. Motivet för medverkan är varken 
ekonomisk eller annan materiell vinning. Den frivilliga arbetar utan lön från människa till människa.    
 
Som frivilliga inom organisationen definierar policyn 
• aktivt verksamma medlemmar och frivilliga av vilka i regel förväntas medlemskap (t.ex. förtroende-
valda, arrangörer av sporadiska evenemang, promor, handledare, utbildare, aktiva inom verksamhe-
ten) 
• frivilliga som deltar sporadiskt (t.ex. insamlare). 
 
För att genomdriva policyn har man tagit fram en åtgärdsplan där det rekommenderas att de frivilliga 
får ersättning för sådana kostnader som inte kan anses rimliga med tanke på medverkan i frivilligverk-
samhet. Syftet med rekommendationen är att skapa jämbördiga möjligheter för deltagande i frivillig-
verksamhet samt en tydlig och enhetlig praxis för kostnadsersättning inom Finlands Röda Kors. 
 
 
2. Normala verksamhets- och administrationskostnader 
 
Varje frivillig svarar själv för de personliga kostnader som kan tillkomma i frivilligverksamheten. Ett 
frivilliguppdrag kan ibland till exempel på grund av sin längd medföra extra kostnader för kost, logi eller 
resor som arrangören bör beakta i samband med arrangemangen och budgeten. 
 
Det kan också hända att de frivilliga gör överenskomna inköp på organisationens vägnar. Verksamhe-
ten i Finlands Röda Kors är baserad på verksamhetsplanen och budgeten, och på dem ska även kost-
nadsersättningarna grunda sig. Meningen är att ersättningarna täcker de kostnader som verksamheten 
i Finlands Röda Kors orsakar organisationens aktörer och evenemangsarrangörer. För de anskaffningar 
som gjorts till avdelningen, distriktet eller centralbyrån kan man fakturera den uppdragsgivande orga-
nisationsenheten mot kvitto.  
 
I uppdrag inom Frivilliga räddningstjänsten iakttas dess anvisningar om kostnadsersättningar och för-
säkringar, utom vid assistans till myndigheter då man följer gängse lagstiftning.  
 
 
3. Kostnader för deltagande i tillställningar, evenemang och möten  
 
De frivilliga betalar själva sina kostnader för deltagande i de tillställningar, evenemang och möten som 
anknyter till frivilligverksamheten. Om en organisationsenhet gett den frivilliga i uppdrag att delta i en 
tillställning, ett evenemang eller ett möte och på förhand kommit överens om det med deltagaren, ska 
enheten delvis eller helt ersätta de eventuella kostnaderna. Tillställningar och evenemang är ett ut-
märkt sätt att motivera frivilliga och det ska enheterna beakta i sina verksamhetsplaner och budgetar.   
  
 
4. Kostnadsersättningar 
 
4.1 Resor 
Resor ersätts enligt principen för billigaste offentliga färdmedel. Om lämpliga förbindelser saknas, kan 
resor med egen bil ersättas enligt tarifferna för Matkahuoltos snabbturer. Samåkning rekommenderas 
varmt. På kostnader för användningen av egen bil kan tillämpas statens resereglemente, då det är mo-
tiverat och man i förväg kommit överens om det.  Rekommendationen är att ersättningsbeloppet utgör 
hälften av ersättningen i statens resereglemente.  
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4.2 Telefon 
Principen är att en avdelning får egen anslutning, om den på grund av sina många aktiviteter har ett 
stort behov av telefon eller internet. Kräver ett frivilliguppdrag däremot egen telefon, kan den frivilliga 
på förhand komma överens med organisationsenheten om ersättning av telefonkostnaderna. När man 
söker ersättning för telefonkostnader, ska den sökande samtidigt ange beloppet och den period för 
vilken ersättning söks. Sökanden ska lämna en tillförlitlig utredning av de telefonkostnader som ska 
ersättas.  
 
4.3 Utrustning 
Den frivilliga får ingen separat ersättning för användningen av egen klädsel och utrustning. Av särskild 
orsak kan den ansvariga organisationsenheten svara för anskaffningen och förvaltningen av nödvändiga 
skyddskläder och utrustning. Anskaffning av privat utrustning ersätts inte. Om den frivilligas egen ut-
rustning visar sig vara ändamålsenlig, exempelvis användningen av verktyg, kommer man överens om 
det på förhand. I det fallet är organisationsenheten skyldig att ersätta eventuella skador.  
 
4.4 Dagtraktamente 
Eventuellt inkomstbortfall från förvärvsarbete ersätts inte. Dagtraktamente kan betalas bara när det är 
frågan om en långvarig tillställning utanför det egna distriktet. Betalning av dagtraktamente ska avtalas 
på förhand. Dagtraktamenten kan enligt prövning betalas enbart till frivilliga i ansvarsfulla uppdrag. 
Rekommendationen är att dagtraktamente inte betalas för ordinarie stämman och distriktens årsmöten.  
 
 

5. Ersättning för organisationsenheternas åtaganden 
 
 Riksplanet Distriktsplanet Avdelningsplanet 
Förtroen-
deuppdrag  
 

Fullmäktige, styrelsen och dess förvalt-
ningsorgan  
- Kostnaderna ersätts i förväg enligt 

avtal   
- Rätt till reseersättning och 

dagtraktamente   

Distriktsstyrelsen och 
dess förvaltningsorgan 
- Kostnaderna ersätts 

i förväg enligt avtal  
 

Avdelningen och 
dess förvaltningsor-
gan 
- Kostnaderna 

ersätts i förväg 
enligt avtal  
 

Represen-
tations-
uppdrag 
 

Stämman 
- Avdelningen ersätter kostnaderna för 

sina officiella ombud (resor, logi, 
mötespaket) 

- Distriktet ersätter kostnaderna för 
sitt ombud (resor, logi, mötespaket) 

- Organisationen ersätter styrelsele-
damöternas kostnader (resor, logi, 
mötespaket) 

 
Ungdomarnas årsmöte 
- Avdelningen ersätter genom sitt 

beslut kostnaderna för sina observa-
törer  

- Distriktet ersätter de officiella ombu-
dens kostnader 
 

Distriktets årsmöte 
- Avdelningen ersätter 

kostnaderna för sina 
officiella ombud (re-
sor, logi vid behov) 

 
Övriga evenemang 
- Avdelningen ersätter 

sina representanters 
kostnader  
 

Avdelningsmöte 
- Deltagaren sva-

rar för sina egna 
kostnader  

 
Övriga representa-
tionsuppdrag 
- Avdelningen 

ersätter sina re-
presentanters 
kostnader 

 

Utbildning  
 

 
 

- Avdelningen ersätter genom sitt 
beslut kostnaderna för sina deltagare 
helt eller delvis  

- Distriktet kan stödja deltagandet i på 
förhand bestämda kurser 

- Distriktet ersätter kostnaderna för 
sin eventuella kursdeltagare   
 

- Avdelningen ersätter 
genom sitt beslut 
kostnaderna för sina 
deltagare 

- I distriktsutbildning 
kan man delta också 
genom att själv beta-
la för kursen 

 

- Deltagaren sva-
rar för sina egna 
kostnader helt 
eller delvis 

 

 
- Kostnadsersättningen till utbildare har fastställts i utbildarens anvisningar. 


