
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 29 april 2014

Statsrådets förordning

343/2014

om ersättning till kommunen för sakkunnigbiträden som anlitas vid medling i vårdnads-
tvister i domstol

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2014

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 17 d § i lagen angående vårdnad om
barn och umgängesrätt (361/1983), sådan paragrafen lyder i lag 315/2014:

1 §
Till den kommun som ansvarar för ordnan-

det av sakkunnigtjänster enligt 3 a kap. i
lagen angående vårdnad om barn och um-
gängesrätt (361/1983) betalas 300 euro per
sammanträdesdag för anlitande av ett sakkun-
nigbiträde vid ett medlingssammanträde i en
vårdnadstvist. Ersättningen inbegriper sak-
kunnigbiträdets arbete för att sätta sig in i det
ärende som är föremål för medling samt bi-
trädandet vid medlingssammanträdet.

2 §
Om ett sakkunnigbiträde utanför medlings-

sammanträdet utför med medlaren överens-
komna åtgärder som hänför sig till med-
lingen, betalas för detta i ersättning till kom-
munen 40 euro för varje påbörjad timme.

3 §
De rese- och inkvarteringskostnader med-

lingen medför för kommunen samt det dag-
traktamente som betalas till sakkunnigbiträ-
det ersätts i enlighet med statens reseregle-
mente.

4 §
Ersättningarna enligt denna förordning

innehåller inte mervärdesskatt. Om leverantö-
ren av sakkunnigtjänsten är mervärdesskatte-
skyldig, ersätts kommunen som ansvarar för
ordnandet av tjänsten för det mervärdesskat-
tebelopp som den har betalat till tjänsteleve-
rantören.

5 §
När medlingen är avslutad ska den kom-

mun som ansvarat för ordnandet av sakkun-
nigtjänsten skicka den domstol där tjänsten
använts en faktura av vilken ska framgå

1) det ärende som ersättningsanspråket gäl-
ler,

2) ersättningen per dag specificerad enligt
sammanträdesdag,

3) ersättningen för åtgärder som utförts
utanför medlingssammanträdet, grunden för
åtgärderna och antalet timmar som använts
för dem,

4) kostnadsersättningarna specificerade,
5) de uppgifter som behövs för utbetal-

ningen.



6 §
Denna förordning träder i kraft den 1 maj

2014.

Helsingfors den 24 april 2014

Justitieminister Anna-Maja Henriksson

Regeringsråd Heikki Liljeroos
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