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GRUNDERNA FÖR BESTÄMMANDE AV ARVODE FÖR INTRESSEBEVAKARE 
______________________________________________________________________ 
Behörighet  44 § 3 mom. lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) 
Giltighetstid  från 1.1.2002 tills vidare 
Upphäver   Anvisning 19.10.1999 om grunderna för bestämmande av arvode för intressebevaka-

re OM0151:00/06/01/1999 
Mottagare   Magistraterna, länsstyrelsen på Åland 
________________________________________________________________________ 
   

1 § 
Dessa anvisningar tillämpas vid bedömningen av rätt storlek på det arvode som med stöd av 
44 § 2 mom. lagen om förmyndarverksamhet betalas till en intressebevakare. 
De anvisningar som gäller arvode till en intressebevakare skall tillämpas även på arvode 
som betalas för ett förmyndar- eller ett godmansuppdrag som grundar sig på lagen angående 
förmynderskap (19/1898). 
 

2 § 
Intressebevakarnas årsarvode består av en grundavgift, en tilläggsavgift och en speciale r-
sättning. 
 
Grundavgiften är 200 euro. 
 
För följande åtgärder som en intressebevakare har vidtagit får i tilläggsavgift högst tas ut: 

1) för en egendomsförteckning, en årsredovisning eller en slutredovisning 30  - 340 
euro beroende på mängden av egendom och redovisningens omfattning, 
2) för en förvaltningsplan för huvudmannens egendom 30 - 340 euro beroende på 
mängden av egendom och den arbetsmängd som utarbetandet av planen har krävt, 
3) för en ansökan om förmyndarmyndighetens tillstånd till en rättshandling på hu-
vudmannens vägnar 80 euro,  
4) för åtgärder som gäller förvaltandet av en bostad som är i huvudmannens person-
liga bruk 170  euro, om huvudmannen ensam eller tillsammans med en annan råder 
över bostaden med stöd av en sådan rätt till vars överlåtande det behövs ett sådant 
tillstånd av förmyndarmyndigheten som avses i 34 § 1 eller 10 punkten lagen om 
förmyndarverksamhet, samt   
5) för förvaltande av annan än sådan egendom som avses i 4 punkten 2 % av egen-
domens värde. Egendomens värde beräknas på det sätt som föreskrivs nedan i 4 §. 

 
En intressebevakare som på sin huvudmans vägnar utför en sådan för denne nödvändig upp-
gift som kräver särskild yrkesskicklighet eller en betydande arbetsmängd har med anledning 
av detta rätt att få en skälig specialersättning mot en godtagbar faktura, om det är förenligt 
med huvudmannens intresse att uppgiften har skötts på detta sätt. 
 
Om en intressebevakares uppdrag endast har gällt en viss del av året, skall grundavgiften 
och den tilläggsavgift som avses i 3 mom. 4 och 5 punkten på motsvarande sätt nedsättas. 

 
 

3 § 
Grundavgift och tilläggsavgift tas inte ut om huvudmannens nettoinkomster inklusive i 
pengar utbetalda sociala förmåner understiger 4200 euro per år. Med nettoinkomst avses den  
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inkomst man får genom att från huvudmannens inkomster avdra skatt enligt förskottsinne-
hållning eller förskottsbetalning och de eventuella lagbestämda avgifter för arbetstagaren 
som är anknutna till dessa. 
 
Om huvudmannens i 1 mom. avsedda årsinkomst överstiger 4200 euro, tas inte grundavgift 
och tilläggsavgift ut till den del deras sammanlagda belopp överstiger 18 % av den summa 
som fås när man från huvudmannens årsinkomst avdrar 4200 euro. 
 
När 1 och 2 mom. tillämpas får som inkomst beaktas utöver vad som nämns i 1 mom. 2 % 
av värdet på den egendom som intressebevakaren förvaltar. Det nämnda värdet beräknas på 
det sätt som föreskrivs nedan i 4 §. 
 
Om en intressebevakares uppdrag har varat en kortare tid än ett år, skall en motsvarande del 
avdras från huvudmannens årsinkomst och från det i 2 mom. avsedda avdraget när storleken 
på arvodet beräknas. 
 

4 § 
Värdet på den egendom som avses i 2 § 3 mom. 5 punkten och 3 § 3 mom. beräknas med 
beaktande av det gängse värdet på den egendom som intressebevakaren förvaltar, dock med 
undantag för värdet på den bostad som avses i 2 § 2 mom. 4 punkten och med ett avdrag på 
13 500 euro. Om huvudmannen har skulder, avdras från egendomens gängse värde därtill de 
skulder som inte gäller huvudmannens bostad. 
 

5 § 
Anvisningarna i 2 – 4 § tillämpas inte om intressebevakaren har förordnats för ett sådant 
kortvarigt uppdrag som inte innefattar förvaltande av egendom. Sådana uppdrag är t.ex. att 
företa en viss rättshandling eller att ta emot egendom på huvudmannens vägnar. I dessa fall 
har intressebevakaren rätt att få en skälig ersättning för sitt uppdrag mot en godtagbar faktu-
ra. 
 

6 § 
Förmyndarmyndigheten kan vägra att godkänna ett arvode som har beräknats enligt dessa 
anvisningar om arvodet i förhållande till intressebevakarens arbetsmängd och uppdragets 
svårighetsgrad är oskäligt stort eller om det är uppenbart att intressebevakaren inte har skött 
sitt uppdrag på behörigt sätt. 
 

7 § 
Om intressebevakaren förutom grundavgift tar ut andra arvoden, skall han tillställa förmyn-
darmyndigheten en specifikation över de åtgärder som i denna anvisning nämns som grund 
för arvodet. Av specifikationen skall framgå den årsinkomst och den egendom på basis av 
vilken arvodet har beräknats. 
 
Intressebevakaren skall dessutom tillställa förmyndarmyndigheten en specifikation över de 
kostnader för vilka han tar ut ersättning. 
 

8 § 
Förmyndarmyndigheten kan godkänna ett arvode som gäller år 1999 även om arvodet inte 
motsvarar dessa anvisningar, om storleken på arvodet baserar sig på sådana grunder som ti-
digare har godkänts av en förmyndarnämnd. 
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9 § 
Genom denna anvisning upphävs justitieministeriets anvisning 19.10.1999  OM 
0151:00/06/01/1999. 
I fråga om de arvoden och kostnader för en intressebevakare som gäller åtgärder som har 
vidtagits före 1.1.2002 tillämpas justitieministeriets anvisning 19.10.1999 
OM0151:00/06/01/1999.  Denna anvisnings 7 § tillämpas dock från det anvisningen träder i 
kraft. 
 

10 § 
Denna anvisning fås på justitieministeriets registratorskontor. 

 
 
 
 
 
 

Justitieminister Johannes Koskinen 
 
 
 
 

Överinspektör Maaria Leskelä 


