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Indledning. 

Regler om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i § 16 i lov om 
kommunernes styrelse. Uddybende regler findes i ”bekendtgørelse om vederlag, diæter 
og  pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv” med tilhørende vejledning. 
 
I det følgende gøres kort rede for hvilke ydelser kommunalbestyrelsesmedlemmer i He-
densted Kommune er berettiget til og forpligtiget til at modtage. 
 

1.Vederlag. 

Fast vederlag. 
Den grundlæggende vederlæggelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer består af et fast 
vederlag jf. styrelseslovens § 16, stk.1. Udgangspunktet for vederlaget til de menige 
medlemmer er et grundbeløb på 50.000 kr., som er fastsat den 1. oktober 1997. 
 
Det faste vederlag reguleres efter de reguleringssatser der gælder for tjenestemænd i 
staten. Gældende satser fremgår af bilag 1. 
 
Det faste vederlag ydes til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer, bortset fra borgmeste-
ren og er som udgangspunkt en vederlæggelse for alt kommunalpolitisk arbejde, som 
udføres af et kommunalbestyrelsesmedlem. 
 

Udvalgsvederlag. 
Ifølge styrelseslovens § 16, stk.2 kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at der ydes ud-
valgsvederlag til medlemmer af Kommunalbestyrelsen for medlemskab af Økonomiudval-
get og de stående udvalg. Dette gælder dog ikke formand eller næstformand for udval-
get, hvis pågældende modtager vederlag for formands- henholdsvis næstformandshver-
vet.  
 
I henhold til Hedensted Kommunes styrelsesvedtægt (godkendt 15. december 2021) er 
der nedsat et Økonomiudvalg og 6 stående udvalg.  
 
Summen af udvalgsvederlag samt formands- og næstformandsvederlag, kan højest ud-
gøre 305 % af borgmesterens vederlag i en kommune på størrelse med Hedensted Kom-
mune. 
 
Der udbetales et udvalgsvederlag af samme størrelse pr. kommunalbestyrelsesmedlem 
for medlemskab af Økonomiudvalg samt de stående udvalg. Vederlagets størrelse frem-
går af bilag 1. 
 
Der ydes ikke udvalgsvederlag til borgmesteren eller udvalgsformænd og næstformænd. 
 

Borgmestervederlag. 
Borgmesteren vederlægges i forhold til indbyggertallet i kommunen og i henhold til be-
kendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kommunale hverv.  
 
Den aktuelle sats fremgår af bilag 1. 
 

Viceborgmester. 
1.Viceborgmester oppebærer i henhold til styrelsesvedtægten et vederlag på 10% af 
borgmesterens vederlag (styrelsesvedtægten kapitel 8 § 21 stk.1). Den aktuelle sats 
fremgår af bilag 1.  
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Vederlag til udvalgsformænd og næstformænd. 
I henhold til bekendtgørelse om vederlag, diæter mv. for varetagelse af kommunale 
hverv kan Kommunalbestyrelsen beslutte at yde vederlag til udvalgsformænd for de stå-
ende udvalg, næstformænd for Økonomiudvalget og stående udvalg, formanden for 
Børn- og Unge udvalget og formænd for udvalg Byrådet har henlagt opgaver til efter § 
35 stk. 2 i Folkeoplysningsloven (Fritidsudvalget i Hedensted kommune). 
 
Summen af formandsvederlag, næstformandsvederlag og udvalgsvederlag kan højest ud-
gøre 305 % af borgmesterens vederlag i en kommune på størrelse med Hedensted Kom-
mune. 
 
Ifølge styrelsesvedtægtens § 21 stk. 2-7 oppebærer formanden for de stående udvalg 
(Udvalget for Læring, Udvalget for Beskæftigelse, Udvalget for Social Omsorg, Udvalget 
for Fællesskab, Udvalget for Teknik & Miljø, Udvalget for Vækst & Klima) 19 % af Borg-
mesterens vederlag. Næstformænd i samme udvalg oppebærer et vederlag på 7% af 
Borgmesterens vederlag. 
 
Næstformand i Økonomiudvalget oppebærer 5% af Borgmesterens vederlag. 
 
Formanden for Børne- og Unge udvalget oppebærer et vederlag på 8 % af borgmeste-
rens vederlag. 
 
Formanden for Fritidsudvalget oppebærer et vederlag på 3% af borgmesterens vederlag. 
 
Formand for § 17. stk. 4 udvalget for strategi for samlet ungeindsats i Hedensted Kom-
mune 2022-2023 og Udvikling af Socialpolitik for Hedensted Kommune 2023-2024 oppe-
bærer et vederlag svarende til 6% af Borgmesterens vederlag, når de er nedsat.  
 
De aktuelle satser fremgår af bilag 1. 
 

Tillægsvederlag for børn under 10 år (børnetillæg). 
Et kommunalbestyrelsesmedlem der har et eller flere børn under 10 år boende i hjem-
met, har krav på et særligt tillægsvederlag i form af et børnetillæg på kr. 10.000 årligt. 
Tillægget reguleres efter de reguleringssatser der gælder for tjenestemænd i staten. Den 
aktuelle sats fremgår af bilag 1. 
 
Der kan kun ydes et vederlag, selv om der er flere børn under 10 år i hjemmet. Børnetil-
lægget er en standardiseret godtgørelse af udgifter til børnepasning og kræver ikke, at 
kommunalbestyrelsesmedlemmet kan dokumentere konkrete udgifter. 
 
Der kan ikke ydes børnetillæg til en borgmester, der har hjemmeboende børn under 10 
år. 
 
Det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem bedes meddele, når man ikke længere har 
hjemmeboende børn under 10 år. Meddelelse bedes sendt til Borgmestersekretariatet se-
nest måneden før, det sidste hjemmeboende barn fylder 10 år, idet vederlaget bortfalder 
med udgangen af den måned, hvor barnet fylder 10 år. 
 

2. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. 

Et kommunalbestyrelsesmedlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt 
arbejdsfortjeneste. I så fald reduceres det faste vederlag med 20.000 kr. Valget foreta-
ges forud og for et regnskabsår ad gangen. 
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Kommunalbestyrelsens medlemmer vil en gang årligt modtage en mail fra Borgmesterse-
kretariatet med en forespørgsel om deres valg af fast vederlag eller tabt arbejdsfortjene-
ste. 
 
Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, at der er lidt et konkret reelt tab, som 
kan dokumenteres, i forbindelse med varetagelsen af et kommunalt erhverv. Loven son-
drer ikke mellem hovederhverv og bierhverv. 
 
Tab i forbindelse med aftenmøder er som udgangspunkt ikke omfattet, medmindre kom-
munalbestyrelsesmedlemmerne arbejder i en branche, der er præget af aften- og natar-
bejde.  
 
Maksimumsbeløbet der kan udbetales i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste pr. døgn, 
kan højest udgøre det femdobbelte af diætsatsen. Diætsatsen fremgår af bilag 1. 
 
Når et kommunalbestyrelsesmedlem vælger erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, har 
medlemmet ret til erstatning i forbindelse med deltagelse i møder, kurser og seminarer 
mv. jævnfør styrelseslovens § 16 stk. 1, litra a-f. De nærmere regler herfor gennemgåes 
nedenfor. Listen er udtømmende. 
 

2.1. Styrelseslovens § 16 stk. 1 litra a. 
 
”Deltagelse i møder i Byrådet, i de stående udvalg samt underudvalg.” 
 
Der kan kun udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste , hvis følgende mødebetin-
gelser er opfyldt: 
 

· Der har været afholdt et møde hvortil alle medlemmer af det pågældende organ 
har været indkaldt (behøver ikke være mødt op). 

· Der har fundet en forhandling sted. 
· Der er truffet en beslutning, eller der har i hvert fald været mulighed derfor. 

 
Også deltagelse med observatørstatus efter styrelseslovens § 20, stk. 5 er omfattet af 
bestemmelsen. (”Økonomiudvalget kan tillade lommunalbestyrelsesmedlemmer, som 
ikke er medlemmer af udvalget, at overvære dettes afsluttende behandling af forslag til 
årsbudget og flerårige budgetoverslag). 
 
Der udbetales ikke tabt arbejdsfortjeneste til; 

· Mødeforberedelse 
· Formøder 
· Møder med administrationen 
· Møder med borgmester 
· Møder i de politiske grupper. 

 
Spørgsmålet om hvor længe et møde varer, afhænger af hvor længe der på mødet be-
handles emner på dagsordenen og i tilknytning hertil. Det hænder, at et møde varer læn-
gere end berammet og det derfor er nødvendigt at fortsætte både under og efter en spi-
sepause. Hvis dette er tilfældet indgår denne del af mødet i den samlede mødetid. 
 
Hvis mødet er afsluttet inden en eventuel spisepause (som eksempelvis Kommunalbesty-
relsens møder) indgår denne del ikke i den samlede mødetid. 
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2.2 Styrelseslovens § 16 stk. 1 litra b. 
 
”Deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der ud-

føres efter valg af kommunalbestyrelsen med mindre der på andet grundlag er 
fastsat bestemmelse om særskilt vederlæggelse.”  
 
Kommunale hverv, der udføres efter valg af Byrådet. 
 
Litra b omfatter hverv, hvortil Kommunalbestyrelsen udpeger en eller flere repræsentan-
ter, for eksempel medlemskab af råd, nævn, bestyrelser m.v. 
 
Det fremgår af vejledningen til vederlagsbekendtgørelsen at udtrykket ” efter valg af 

kommunalbestyrelsen” i litra b indebærer, at vedkommende reelt skal være udpeget 
af kommunalbestyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke hverv, der udføres efter valg af et 
udvalg eller andre. 
 
Hvis Kommunalbestyrelsen ved udpegningen er bundet af indstillinger fra foreninger, or-
ganisationer mv. på en sådan måde, at der reelt ikke er nogen valgmulighed, kan ved-
kommende ikke anses at være valgt af Kommunalbestyrelsen og der kan derfor ikke ud-
betales tabt arbejdsfortjeneste. 
 
Såfremt valg ikke anses foretaget af Kommunalbestyrelsen indebærer det, at den pågæl-
dende ikke i medfør af styrelseslovens § 16 stk. 1 litra b kan ydes tabt arbejdsfortjeneste 
eller udgiftsgodtgørelse. 
 
Et kommunalbestyrelsesmedlem der videreudpeges af den bestyrelse, råd og nævn mv. 
hvortil den pågældende er valgt af Kommunalbestyrelsen, til for eksempel et underud-
valg, samarbejdsudvalg eller til at deltage i aktiviteter besluttet af den pågældende be-
styrelse er ikke valgt hertil af Kommunalbestyrelsen. 
 
Der udbetales ikke tabt arbejdsfortjeneste til andet end deltagelse i møder i forbindelse 
med varetagelse af kommunale erhverv, der udføres efter valg af Kommunalbestyrelsen. 
Der udbetales som udgangspunkt ikke tabt arbejdsfortjeneste til de aktiviteter som en 
bestyrelse beslutter sig for at deltage i som eksempelvis kurser, studierejse, venskabsbe-
søg eller lignende. Der kan kun ydes tabt arbejdsfortjeneste hvis deltagelse sker efter 
anmodning fra Kommunalbestyrelsen jævnfør § 16 stk. 1. litra f (afsnit 2.6). 
 
Kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune har besluttet at der som udgangspunkt 
ikke ydes tabt arbejdsfortjeneste efter styrelseslovens § 16 stk. 1 litra f (afsnit 2.6). 
 

2.3 Styrelsesloven § 16 stk. 1 litra c. 
 
”Deltagelse i kurser m.v., der af kommunalbestyrelsen eller af Økonomiudvalget 
efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for 
varetagelsen af de under(styrelsesloven § 16 stk. 1) a og b nævnte hverv”.(af-
snit 2.1 og 2.2). 
 
Kursusbegrebet. 
Ved kurser forstås arrangementer, hvori der som en ikke uvæsentlig del indgår egentlig 
undervisningsvirksomhed. Herudover omfatter bestemmelsen også kursuslignende arran-
gementer som konferencer, seminarer, årsmøder og orienteringsmøder. 
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Der er i praksis lagt vægt på, at de arrangementer der kan henføres under kurser mv. er 
af almen karakter og uden direkte sammenhæng med konkrete sager i Hedensted Kom-
mune. 
 
Bestemmelsen omfatter ikke en kompetencegivende uddannelse af længere varighed. 
 
Kompetencen til at afgøre, om et kursus anses for at have betydning for varetagelsen af 
de nævnte hverv, tilfalder Kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Kommunalbesty-
relsen kan overlade kompetencen til at træffe afgørelse om kursers betydning til Økono-
miudvalget men ikke stående udvalg, andre udvalg eller administrationen. I Hedensted 
Kommune er det besluttet at kompetencen tilfalder Økonomiudvalget. 
 
Det bemærkes, at kursuslignende arrangementer ikke omfatter de seminarer, som Kom-
munalbestyrelsen kan træffe beslutning om at holde i medfør af styrelseslovens § 9 a 
jævnfør afsnit 2.4 (eksempelvis budgetseminarer). 
For at lette arbejdsgangen i denne delegation har Kommunalbestyrelsen i Hedensted 
Kommune fastlagt rammerne for hvilke kurser og kursuslignende arrangementer Kom-
munalbestyrelsen finder omfattet af styrelseslovens § 16 stk. 1 litra C. 
 
Det drejer sig om kattegatkurserne for nye Kommunalbestyrelsensmedlemmer samt de 
faste årlige års/ Top-møder, som et helt udvalg deltager i samlet indenfor hvert område. 
 
Derudover er det Kommunale Topmøde (delegeret møde) arrangeret af Kommunernes 
Landsforening (KL) også omfattet af reglerne. 
 
Andre kurser skal godkendes af Økonomiudvalget for at være omfattet af reglerne for 
tabt arbejdsfortjeneste. 
 

2.4 Styrelsesloven § 16 stk. 1 litra d. 
 
”Deltagelse i seminarer jævnfør styrelseslovens § 9 a” 
 
Styrelseslovens § 16 stk. 1 litra d skal ses i sammenhæng med lovens § 9 a, hvorefter 
Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer for Kommunal-
bestyrelsens medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale an-
liggender af overordnet betydning. 
 
Kommunalbestyrelsens beslutning om afholdelse af seminarer i henhold til § 9 a indebæ-
rer at seminaret er forbundet med mødepligt, og at deltagelse berettiger til erstatning for 
tabt arbejdsfortjeneste. Som eksempel kan nævnes Kommunalbestyrelsens budgetsemi-
nar og temamøder. 
 

2.5 Styrelseslovens § 16 stk. 1 litra e 
 
”Deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger jævnfør styrelseslovens § 
42.C” 
 
Bestemmelsen i styrelseslovens § 42 c giver kommunens revision mulighed for på eget 
initiativ, at forelægge revisionens beretninger for Kommunalbestyrelsen. Endvidere kan 
mindst en ¼ af medlemmerne kræve en sådan forelæggelse. 
 
Der er mødepligt for det enkelte medlem af Kommunalbestyrelsen, hvorfor deltagelse be-
rettiger til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. 
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2.6. Styrelseslovens § 16 stk. 1 litra F.  
 
”Varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra 
Kommunalbestyrelsen eller dets udvalg”. 
 
I Hedensted Kommune ydes der som udgangspunkt ikke tabt arbejdsfortjeneste til aktivi-
teter omfattet af afsnit 2.6. 

Kommunalbestyrelsen har dog bestemt, at et stående udvalgs besøg på institution, der 
henhører under området (rundtur / besigtigelse), udløser erstatning for tabt arbejdsfor-
tjeneste, når besøget sker som en del af udvalgsmødet og er optaget som punkt på ud-
valgets dagsorden.  

Såfremt der i andre situationer skal ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til litra f- 
aktiviteter, skal dette særskilt besluttes af Kommunalbestyrelsen. 

 

2.7 Styrelseslovens § 16 stk 1 litra g 
 
”Udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under litra a-f nævnte mø-
der mv.” 
 
Litra g omfatter alle øvrige aktiviteter som er forbundet med varetagelsen af de hverv 
der er nævnt i litra a-f. 
 
Der kan ikke ydes tabt arbejdsfortjeneste til en aktivitet, der er omfattet § 16 stk. 1 litra 
g. 
 
Ifølge Styrelsesloven § 16, stk. 11 er besluttet, at der ydes befordringsgodtgørelse til føl-
gende type aktiviteter under dette afsnit nemlig : 

· besigtigelser,  
· tilsyn og  
· repræsentativt arbejde -  se afsnit 3. 
· Tværgående møder med alle udvalgsformændene 
· Udvalgsformændenes og næstformændenes møder med forvaltningen vedrørende 

udvalgets arbejde 
· Tema-møder / konferencer indenfor et udvalgs arbejdsområde, der har været op-

taget og godkendt som et punkt på udvalgets dagsorden. 
· Møder mellem de politiske partier, hvor dagsordenpunkter bliver drøftet forud for 

Kommunalbestyrelsens møde for at finde mulige løsninger/ aftaler, foreksempel 
budgetforhandlingsmøder. 

· Vielser 
 

 

3. Godtgørelse af andre udgifter 

I forbindelse med kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i møder og kurser mv. jf. 
afsnit 2.1-2.6 ydes der følgende typer godtgørelser: 
 

· Befordringsgodtgørelse og godtgørelse for fravær fra hjemmet. 
Der henvises her til merudgifter til forplejning og logi. 
 

· Godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter forbundet med et fysisk han-
dicap. Bestemmelsen her har til formål at sikre kommunalbestyrelsesmedlemmer, 
der har et fysisk handicap i videst muligt omfang har mulighed for at deltage på 
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lige vilkår med andre kommunalbestyrelsesmedlemmer. Som eksempler på udgif-
ter efter denne bestemmelse kan nævnes udgifter til hjælpemidler, sekretærbi-
stand til blinde m.v. 
 

· Godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårø-
rende. Bestemmelsen her omhandler kommunalbestyrelsesmedlemmer der selv 
passer syge nære pårørende, men på grund af deltagelse i møder m.v. er nødsa-
get til at afholde specielle udgifter til anden pasning. 

 
Endvidere ydes der befordringsgodtgørelse til Kommunalbestyrelsens medlemmer i for-
bindelse med udførelsen af aktiviteter nævnt under afsnit 2.7. 
 
 

4. Politikerpakken 

Ipad  
Materiale der skal være tilgængeligt for Kommunalbestyrelsens medlemmer, formidles 
som udgangspunkt elektronisk via e-dagsorden. jf. styrelseslovens § 8 a. 
 
I den forbindelse får alle kommunalbestyrelsensmedlemmer en IPAD stillet til rådighed til 
det politiske arbejde. 
 
Telefon. 
Der stilles telefon til rådighed. Hvis man vælger en kommunal telefon kan man få sin ar-
bejdsmail ind på kommunens telefon. Ønsker man ikke kommunens telefon, kan man få 
kommunens mail på sin private/arbejdstelefon. 
 
Aviser og tidsskrifter 
Der tilbydes abonnement på Horsens Folkeblad eller Vejle Amts Folkeblad, hvor der kan 
vælges mellem netavis eller papirudgaven. 
 
Desuden får alle tidsskriftet Danske Kommuner elektronisk. 

 
5. Befordring 

Der ydes befordringsgodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer efter statens høje 
sats ved deltagelse i møder og kommunale hverv, der er omfattet af den kommunale sty-
relseslovs § 16 stk.1 litra a-g (afsnit 2.1-2.7). Det skal dog bemærkes, at der er æn-
drede satser for kørsel over 20.000 km. Kørsel vil desuden være omfattet af den såkaldte 
60 dags regel. Det betyder at kørselsgodtgørelsen de første 60 gange inden for en lø-
bende periode på 12 måneder er skattefri, når der køres mellem dit hjem/andet opholds-
sted/arbejdssted og mødested. 
 
Er der spørgsmål til befordring henvises til Borgmestersekretariatet og/eller information 
på kommunens intranet og Skat. 
 
Blanketter til befordringsgodtgørelse bedes indsendt inden udgangen af hver måned til 
Borgmestersekretariatet. 

 
6. Revision 

Retningslinier for vederlag og godtgørelser til kommunalbestyrelsens medlemmer revide-
res forud for hver kommunalbestyrelsesperiode.  
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Bilag 1.  

 
Vederlag efter de satser som er gældende pr. 1. april 2021. 
 
Vederlagstype Satser 
Byrådsmedlemmers faste vederlag udgør 
 

98.687,04 kr 

Udvalgsvederlag for medlem af et stående udvalg 
eller Økonomiudvalget. 
Der ydes ikke udvalgsvederlag til borgmesteren el-
ler udvalgsformænd og næstformænd. 
Udvalgsvederlaget udgør 5 % af Borgmesterens ve-
derlag. 

54.360,50 kr 

Borgmestervederlag 1.087.210,00 kr 
 

1.Viceborgmester oppebærer vederlag svarende til 
10% af Borgmesters vederlag. 

108.721,00 kr 

Formandsvederlag for de stående udvalg (Udvalget 
for Læring, Udvalget for Beskæftigelse, Udvalget for 
Social Omsorg, Udvalget for Fællesskab, Udvalget 
for Teknik & Miljø, Udvalget for Vækst & Klima) ud-
gør 19 % af Borgmesterens vederlag. 
 

206.569,90 kr. 

Næstformandsvederlag i udvalget for Politisk Koor-
dination og Økonomi udgør 5 % af Borgmesterens 
vederlag. 

54.360,50 kr.  

Næstformandsvederlag for de stående udvalg (Ud-
valget for Læring, Udvalget for Beskæftigelse, Ud-
valget for Social Omsorg, Udvalget for Fællesskab, 
Udvalget for Teknik & Miljø, Udvalget for Vækst & 
Klima) udgør 7% af Borgmesterens vederlag. 

76.104,70 kr 

Formandsvederlag for Børn- og Ungeudvalget udgør 
8% af Borgmesterens vederlag. 
 

86.976,80kr 

Udvalgsvederlag i Børn- & Ungeudvalget udgør 4% 
af Borgmesterens vederlag 

43.488,40 kr. 

Formandsvederlag for Fritidsudvalget udgør 3% af 
Borgmesterens vederlag 

32.616,30 kr 

Formandsvederlag for § 17.stk. 4 . Strategi for 
samlet ungeindsats i Hedensted Kommune 2022-
2023 samt Formandsvederlag for § 17. stk. 4 Ud-
vikling af socialpolitik for Hedensted Kommune 
2023-2024 udgør 6% af Borgmesterens vederlag. 

65.232,60 kr 

Tillægsvederlag for børn under 10 år. 
 

15.269,16 kr 

 
Satserne reguleres løbende efter gældende regler. 
 
Diætsatsen pr.1. januar 2022 
Diætsatsen pr. møde under 4 timer udgør  440 kr. 

 
Diætsatsen reguleres løbende efter gældende regler. 
 


