VALGT SOM MEDLEM AF AALBORG BYRÅD
Vederlag for menige medlemmer
Udgangspunktet for vederlag til de menige medlemmer af byrådet er et grundbeløb fastsat 1.
april 2016. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter årligt reguleringsprocenten, som
udmeldes af Finansministeriet. Pr. 1. april 2019 er den 6,2357%.
Pr. 1. januar 2020 er satserne som følger.
Grundbeløb

Vederlag pr. år

Vederlag pr. måned

Fast vederlag (1)

107.178.00 kr.

113.861,00 kr.

9.488,42 kr.

Reduceret fast vederlag ved
valg af erstatning for
dokumenteret tabt
arbejdsfortjeneste (2)

86.437,00 kr.

91.827,00 kr.

7.652,25 kr.

Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste (3)
Vælger et byrådsmedlem at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, bliver
det faste vederlag reduceret. Reduceringen er fastsat 1. april 2016 med et grundbeløb på
20.741,32 kr. Beløbet reguleres med den reguleringsprocent, som udmeldes af Finansministeriet.
Pr. 1. april 2019 er den 6,2357%. Pr. 1. april 2019 reguleredes det faste vederlag derfor med
22.034,00 kr.
Maksimalt erstatningsbeløb pr. dag pr. 1. januar 2020 er 2.150,00 kr. (4)
Tillægsvederlag til menige medlemmer
Tillægsvederlag er en standardiseret godtgørelse af udgifter til børnepasning og kræver ikke, at
byrådsmedlemmet kan dokumentere konkrete udgifter. Udgangspunktet for vederlaget er et
grundbeløb fastsat 1. april 2016. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter årligt
reguleringsprocenten, som udmeldes af Finansministeriet. Pr. 1. april 2019 er den 6,2357%.

Tillægsvederlag –
børnetillæg (Hjemmeboende
barn/børn under 10 år) (5)

Grundbeløb

Vederlag pr. år

Vederlag pr. måned

13.818,90 kr.

14.681,00kr.

1.223,42 kr.

Borgmester- og rådmandsvederlag
Udgangspunktet for borgmester- og rådmandsvederlaget er et grundbeløb, som er fastsat 1. april
2016. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter årligt reguleringsprocenten, der beregnes på
baggrund af lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked. Reguleringsprocenten udmeldes af
Finansministeriet. Pr. 1. april 2019 er den 6,2002%.

Pr. 1. januar 2020 er satserne som følger.
Borgmester (6)
Rådmand (7)

Grundbeløb

Vederlag pr. år

Vederlag pr. måned

1.103.327,00 kr.

1.171.734,96 kr.

97.644,58 kr.

802.365,00 kr.

817.069,14 kr.

68.089,10 kr.

Viceborgmestervederlag
1.viceborgmesters vederlag er 10% af borgmesterens vederlag.
Pr. 1. januar 2020 er satserne som følger.

Vederlag pr. år

1. viceborgmester (8)

117.173,50 kr.

Vederlag pr. måned
9.764,46 kr.

Børn- og ungeudvalget og Folkeoplysningsudvalget
Ifølge Styrelsesvedtægten for Aalborg Kommune får formanden for Børn- og ungeudvalget et
vederlag, der udgør 20% af borgmesterens vederlag. Ligeledes får formanden for
Folkeoplysningsudvalget et vederlag, der udgør 10% af borgmesterens vederlag. Der udbetales
dog ikke vederlag til formanden for Folkeoplysningsudvalget, hvis formandsposten varetages af
en rådmand.
Pr. 1. januar 2020 er satserne som følger.

Vederlag pr. år

Formanden for
Børn- og ungeudvalget (9)
Formanden for
Folkeoplysningsudvalget (10)

Vederlag pr. måned

234.346,99 kr.

19.528,92 kr.

117.173,50 kr.

9.764,46 kr.

Vederlag for medlemmer af stående udvalg
Vederlaget for udvalgsmedlemmer er baseret på det aktuelle borgmestervederlag, som er
reguleret efter reguleringsprocenten, der udmeldes af Finansministeriet. Summen af de årlige
udvalgsvederlag udgør i Aalborg Kommune 185% af borgmestervederlaget. Pr. 1. april 2019 i alt
2.167.709,68 kr.
Pr. 1. januar 2020 er satserne som følger.

Vederlag pr. år

Vederlag for medlemmer af stående
udvalg (11)

50.411,85 kr.

Vederlag pr. måned
4.200,99 kr.

Vederlaget udbetales til medlemmer af de stående udvalg samt Børn- og ungeudvalget:
• By- og Landskabsudvalget (6 medlemmer)
• Familie- og Socialudvalget (6 medlemmer)
• Beskæftigelsesudvalget (6 medlemmer)
• Ældre- og Handicapudvalget (6 medlemmer)
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•
•
•
•

Skoleudvalget (6 medlemmer)
Sundheds- og Kulturudvalget (6 medlemmer)
Miljø- og Energiudvalget (6 medlemmer)
Børn- og ungeudvalget (1 medlem)

IT-godtgørelse
Godtgørelse til telefon ydes til menige medlemmer. Alle medlemmer ydes godtgørelse til
internetforbindelse med mindre dette fravælges. Godtgørelserne er skattepligtige.
Pr. 1. januar 2020 er satserne som følger.
Pr. år

Pr. måned

Telefongodtgørelse (12)

1.788 kr.

149 kr.

Tilskud til internetforbindelse (12)

3.600 kr.

300 kr.

Borgmester og rådmænd får stillet fri mobiltelefon til rådighed af den respektive forvaltning. Der
sker indberetning til SKAT af værdien af fri telefon. For 2020 udgør denne værdi 2.800 kr.
Pr. år
Tilskud til internetforbindelse (12)

Pr. måned
3.600 kr.

300 kr.

Befordringsgodtgørelse
Befordringsgodtgørelsen for kørsel i egen bil er skattefri og reguleres jf. statens kilometersatser.
Der ydes max. befordringsgodtgørelse for 60 arbejdsdages kørsel mellem sædvanlig bopæl og
arbejdspladsen inden for de forudgående 12 måneder.

2019 (13)

For de første 20.000 km

For kørsel over 20.000 km

3,56 kr. pr. km

1,98 kr. pr. km

Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter er for 2018 0,53 kr. pr. km.
Borgmester og rådmænd kan vælge at modtage fast befordringsgodtgørelse à 500,00 kr. pr.
måned. Den faste befordringsgodtgørelse er skattepligtig.
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Øvrige godtgørelser og abonnementer
•

Fraværsgodtgørelse
Jf. administrativ forskrift nr. 22 ”Rejse- og befordringsgodtgørelse ved rejser”. – Find
den på KLIK eller kontakt Byrådssekretariatet for mere information.

•

Godtgørelse af udgifter forbundet med et fysisk handicap
Kontakt Byrådssekretariatet for mere information om reglerne

•

Godtgørelse af udgifter til pasning af syge, nære pårørende
Kontakt Byrådssekretariatet for mere information om reglerne

•

Feriegodtgørelse
Byrådsmedlemmerne oppebærer feriegodtgørelse på 1,5% af de ydede vederlag.

•

Abonnementer
Medlemmer af Aalborg Byråd får vederlagsfrit et abonnement på en valgfri avis
samt på tidsskrifterne ”Danske Kommuner” og ”Kommunen”.
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VALGT SOM STEDFORTRÆDER TIL AALBORG BYRÅD
Ved deltagelse i et enkelt byrådsmøde
Til en stedfortræder der indkaldes til enkelte møder i kommunalbestyrelsen jf.
Kommunestyrelseslovens § 14, stk. 3 og § 15, stk. 1 ydes diæter.
Diæterne udgør pr. 1. januar 2020 430,00 kr. pr. dag. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere
end 4 timer, ydes det dobbelte.

Diæt (14)

Møder op til 4 timer

Møder over 4 timer

430 kr.

860 kr.

Ved deltagelse i byrådsmøder og udvalgsmøder i en længere periode
Stedfortræderen vederlægges efter samme regler som medlemmerne. Vederlaget ydes
forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende midlertidigt er medlem af byrådet. (15)
Pr. 1. januar 2020 er satserne som følger.

Pr. måned

Fast vederlag (1)

9.488,42 kr.

Reduceret fast vederlag ved valg af
erstatning for dokumenteret tabt
arbejdsfortjeneste (2)
Vederlag for medlemmer af stående
udvalg (11)
Tillægsvederlag – børnetillæg

7.378,28 kr.
4.200,99 kr.
1.223,42 kr.

(Hjemmeboende barn/børn under 10
år (5)

IT-godtgørelse
Godtgørelse til telefon ydes til menige medlemmer. Alle medlemmer ydes godtgørelse til
internetforbindelse med mindre dette fravælges. Godtgørelserne er skattepligtige.
Pr. år

Pr. måned

Telefongodtgørelse (12)

1.788 kr.

149 kr.

Tilskud til internetforbindelse (12)

3.600 kr.

300 kr.

Befordringsgodtgørelse
Befordringsgodtgørelsen for kørsel i egen bil er skattefri og reguleres jf. statens kilometersatser.
Der ydes max. befordringsgodtgørelse for 60 arbejdsdages kørsel mellem sædvanlig bopæl og
arbejdspladsen inden for de forudgående 12 måneder.

2020 (13)

For de første 20.000 km

For kørsel over 20.000 km

3,56 kr. pr. km

1,98 kr. pr. km

Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter er for 2018 0,53 kr. pr. km.
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Øvrige godtgørelser og abonnementer
•

Fraværsgodtgørelse
Jf. administrativ forskrift nr. 22 ”Rejse- og befordringsgodtgørelse ved rejser”. – Find
den på KLIK eller kontakt Byrådssekretariatet for mere information.

•

Godtgørelse af udgifter forbundet med et fysisk handicap
Kontakt Byrådssekretariatet for mere information om reglerne

•

Godtgørelse af udgifter til pasning af syge, nære pårørende
Kontakt Byrådssekretariatet for mere information om reglerne

•

Feriegodtgørelse
Byrådsmedlemmerne oppebærer feriegodtgørelse på 1,5% af de ydede vederlag.

•

Abonnementer
Medlemmer af Aalborg Byråd får vederlagsfrit et abonnement på en valgfri avis
samt på tidsskrifterne ”Danske Kommuner” og ”Kommunen”.
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Note
1. Hjemmel:
BEK nr 1769 af 27/12/2018, jf. Kommunestyrelseslovens § 16, stk. 1.
Vedlaget ydes kun til menige medlemmer af byrådet samt 1. viceborgmester.
Vederlaget dækker jf. Kommunestyrelsesloven § 16, stk. 1 og VEJ. nr. 9 af 09.02.2007
punkt 2.1.1.1. følgende arbejde:
a) deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen og dennes udvalg samt underudvalg,
b) deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres
efter valg af kommunalbestyrelsen, medmindre der på andet grundlag er fastsat
bestemmelse om særskilt vederlæggelse,
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 litra a og b nævnte hverv,
d) deltagelse i seminarer, jf. Kommunestyrelsesloven § 9a fx seminarer vedr. årsbudget
eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning,
e) deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger, jf. Kommunestyrelseslovens § 42
c,
f)

varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra
kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg,

g) udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under litra a-f nævnte møder m.v.
Ad. a – Deltagelse i møder
Litra a vedrører deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen, økonomiudvalg,
stående udvalg, udvalg nedsat i henhold til § 17, stk. 4, i Kommunestyrelsesloven
samt de underudvalg, der er nedsat af økonomiudvalget og de stående udvalg.
Af forarbejderne til Kommunestyrelsesloven § 16, stk. 1, litra a, fremgår det, at
mødebetingelsen indebærer, at samtlige medlemmer af organet skal være indkaldt
til det pågældende møde, og at medlemmerne af organet skal deltage i en
forhandling og træffe beslutning eller i hvert fald have mulighed herfor. Også
deltagelse med observatørstatus efter § 20, stk. 5, i Kommunestyrelsesloven –
hvorefter økonomiudvalget kan tillade kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke
er medlemmer af økonomiudvalget at overvære dettes afsluttende behandling af
forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag – er omfattet af bestemmelsen.
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Ad b – Deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv
Litra b vedrører deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale
hverv, der udføres efter valg af kommunalbestyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke
hverv, der udføres efter valg af et udvalg eller andre.
Betydningen af udtrykket »efter valg af kommunalbestyrelsen« indebærer
endvidere, at vedkommende reelt skal være udpeget af kommunalbestyrelsen. Hvis
kommunalbestyrelsen ved udpegningen er bundet af indstillinger fra foreninger eller
organisationer på en sådan måde, at der ikke er nogen reel valgmulighed, kan
vedkommende ikke anses for at være valgt af kommunalbestyrelsen. Omvendt kan
der efter omstændighederne være tale om et hverv udført efter valg af
kommunalbestyrelsen, selv om kommunalbestyrelsen alene har indstillingsret til det
pågældende hverv. Det vil således være tilfældet, hvis kommunalbestyrelsens
indstilling er retligt bindende for den udpegende myndighed. Det gælder efter
ministeriets opfattelse også, selv om der af ligestillingsmæssige hensyn skal
indstilles både en mand og en kvinde, som den udpegende myndighed skal vælge
imellem.
Som eksempel på hverv, der på den baggrund ikke kan anses som omfattet af § 16,
stk. 1, litra b, kan nævnes medlemskab af de kommunale ældreråd, hvor
medlemmerne vælges ved direkte valg, jf. § 31, stk. 1, i lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område (lovbekendtgørelse nr. 56 af 18. januar 2007).
Uanset at de kommunale ældreråd nedsættes af kommunalbestyrelsen, kan
hvervene som medlemmer af ældrerådene således ikke betragtes som kommunale
hverv udført efter valg af kommunalbestyrelsen.
Dette indebærer, at medlemmerne ikke i medfør af lovens § 16 a, jf. § 16, stk. 1,
litra b, kan ydes diæter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller
udgiftsgodtgørelse.
Det følger endvidere af § 16, stk. 1, litra b, at kommunalbestyrelsesmedlemmer, der
er valgt til at varetage et hverv, kan modtage såvel det faste vederlag efter den
kommunale styrelseslov som en særlig vederlæggelse i form af f.eks. diæter og
honorarer m.v. i de tilfælde, hvor der på særligt grundlag – i særlovgivningen eller i
vedtægter for kommunale fællesskaber, selvejende institutioner el.lign. – er fastsat
bestemmelser herom.
Det betyder f.eks., at kommunalbestyrelsesmedlemmer vil have krav på diæter i
forbindelse med varetagelsen af hvervet som medlem af valgbestyrelsen efter § 18,
stk. 3, i lov om kommunale og regionale valg (lovbekendtgørelse nr. 1293 af 8.
december 2006) og § 31, stk. 3, i folketingsvalgloven (lovbekendtgørelse nr. 1292 af
8. december 2006) samt for deltagelse i møder i folkeoplysningsudvalget efter § 40,
stk. 2, i folkeoplysningsloven (lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004 som
ændret ved § 2 i lov nr. 593 af 24. juni 2005 og ved lov nr. 1593 af 20. december
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2006). Dette gælder dog ikke borgmestre, idet en borgmester ikke kan oppebære
anden økonomisk ydelse af kommunens kasse for bestridelse af et kommunalt
hverv, jf. § 19, stk. 4, i bekendtgørelsen.
Ad c – Deltagelse i kurser m.v.
Generelt fremgår det af vej. nr. 9 af 09.02.2007, at følgende regler gælder for
deltagelse i kurser mv.:
Ved kurser i henhold til litra c forstås arrangementer, hvori der som en ikke
uvæsentlig del indgår egentlig undervisningsvirksomhed. Herudover antages
bestemmelsen også at omfatte kursuslignende arrangementer som konferencer,
årsmøder og orienteringsmøder. Der er i praksis lagt vægt på, at de arrangementer,
der kan henføres under kurser m.v., er af almen karakter og uden direkte
sammenhæng med konkrete sager i kommunen. Ministeriet har i en konkret sag
udtalt, at bestemmelsen ikke omfatter en kompetencegivende uddannelse af
længere varighed (MPA-uddannelse), der kun i mindre grad har betydning for
varetagelsen af det kommunale hverv.
Kompetencen til at afgøre, om et kursus anses for at have betydning for
varetagelsen af de nævnte hverv, tilkommer kommunalbestyrelsen i hvert enkelt
tilfælde. Kommunalbestyrelsen kan overlade kompetencen til at træffe afgørelse om
kursers betydning til økonomiudvalget (Magistraten), men ikke til et stående udvalg,
andre udvalg, råd o. lign. eller til forvaltningen. De praktiske problemer, der måtte
være forbundet med dette delegationsforbud, kan eventuelt afhjælpes ved
udarbejdelse af generelle regler – f.eks. i et særligt regulativ – for, hvilke kurser m.v.
kommunalbestyrelsen anser for at have betydning for varetagelsen af de i § 16,
stk. 1, litra a og b, nævnte hverv. Det skal efter sådanne faste regler hovedsageligt
bero på objektivt konstaterbare kendsgerninger, om et kursus, som et
kommunalbestyrelsesmedlem – eller et ikke-kommunalbestyrelsesmedlem, jf. § 16
a, stk. 1 – ønsker at deltage i, er omfattet. Reglerne skal således ikke overlade et
skøn til de medarbejdere, der administrerer kursusdeltagelsen.
I Aalborg Byråd er praksis, at følgende arrangementer anses for relevante:
•
•
•
•

•

Kurser:
Kattegatkursus
Konferencer
Årsmøder
Orienteringsmøder:
Intromøde for nye byrådsmedlemmer
Temamøder i Byrådet
Seminarer i KL-regi
Kommunaløkonomiske Forum,
Børn og Unge Topmøde,
Kommunalpolitisk Topmøde,
Social- og Sundhedspolitiske Forum og
Teknik & Miljø
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•

Seminarer for hele byrådet:
Budgetseminarer

Et kursus, som ikke umiddelbart fremgår af ovennævnte, men som i væsentligt omfang vedrører
andre kommunale forhold, skal forelægges for byrådet eller borgmesteren (jf. §31 i lov om
kommunernes styrelse).
Reglerne gælder alene kurser og kursuslignende arrangementer, som afholdes i Danmark.
Kurser og kursuslignende arrangementer uden for Danmark skal forelægges for byrådet eller
borgmesteren i hvert enkelt tilfælde (jf. §31 i lov om kommunernes styrelse).
OBS! Der forberedes en sag til byrådets behandling, som nærmere definerer de relevante
aktiviteter samt kompetencefordelingen mellem Byrådet og Magistraten

Studieture o. lign. anses som udgangspunkt ikke for omfattet af § 16, stk. 1, litra c.
Det er dog i praksis antaget, at en studietur i særlige tilfælde kan indeholde
aktiviteter, der har karakter af kursusvirksomhed eller kursuslignende virksomhed.
Det betyder, at disse aktiviteter vil kunne være omfattet af litra c. Dette indebærer,
at der for den tid, der medgår til disse aktiviteter, er ret til udbetaling af erstatning for
dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, hvor medlemmet generelt har valgt dette, og
udgiftsgodtgørelse, men ikke for den tid, der medgår til andre aktiviteter. Studieture,
der foretages efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg, kan
dog som helhed være omfattet af litra f, jf. nedenfor.
Ad d – deltagelse i seminarer jf. Kommunestyrelsesloven § 9a
Generelt fremgår det af vej. nr. 9 af 09.02.2007 at følgende regler gælder for
deltagelse i kurser mv.:
Litra d omhandler seminarer for kommunalbestyrelsens medlemmer efter § 9 a i
loven, f.eks. budgetseminarer. Seminarer for udvalg er ikke omfattet af
bestemmelsen.
Se også ad c.
Ad e – Deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger jf.
Kommunestyrelsesloven § 42 c
Litra e vedrører kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i møder, hvor
revisionen forelægger sin beretning mundtligt for den samlede kommunalbestyrelse,
jf. lovens § 42 c. Der kan, jf. lovens § 42 c, stk. 4, ikke træffes beslutninger i
forbindelse med revisionens forelæggelse for kommunalbestyrelsen, og
kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i mødet er således ikke omfattet af
§ 16, stk. 1, litra a. Bestemmelsen i litra e sikrer kommunalbestyrelsens
medlemmer, der har mødepligt til de møder, hvor revisionen forelægger sine
beretninger mundtligt for kommunalbestyrelsen, ret til erstatning for dokumenteret
tabt arbejdsfortjeneste, når medlemmet har valgt dette, samt udgiftsgodtgørelse.
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Ad f – Varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning
fra kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg
Litra f vedrører varetagelse af andre kommunale hverv end møder efter anmodning
fra kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg, herunder særlige udvalg nedsat i
henhold til lovens § 17, stk. 4. Der er efter forarbejderne til bestemmelsen tale om
hverv, hvor mødebetingelsen ikke er opfyldt. Bestemmelsen omfatter f.eks.
deltagelse i forhandlinger med andre kommunale, regionale eller statslige
myndigheder, studieture, repræsentativt arbejde, besigtigelser og deltagelse i
borgermøder, i det omfang udførelsen af hvervet sker efter anmodning fra
kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg. Såfremt der planlægges f.eks. en
studietur eller en besigtigelse for et udvalg som helhed, skal deltagelse heri ske
efter anmodning fra kommunalbestyrelsen, for at aktiviteten kan anses for omfattet
af litra f.
Hvis en aktivitet er omfattet af litra f, kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde
erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til et medlem, såfremt
medlemmet har valgt dette, jf. § 16, stk. 5, i loven, men kommunalbestyrelsen er
ikke som ved de under litra a-e nævnte aktiviteter forpligtet hertil.
For Aalborg Byråd gælder følgende regler vedr. studieture, rejser (herunder
venskabsbybesøg), repræsentativt arbejde, besigtigelser m.v. (andre kommunale hverv end
møder):
Studieture, rejser (herunder venskabsbybesøg), repræsentativt arbejde, besigtigelser m.v. der
planlægges for;
•
•

Et eller flere udvalgsmedlemmer, kan foretages efter byrådets, borgmesterens eller
udvalgets anmodning. Beslutningen protokolføres.
Et udvalg som helhed, skal godkendes af byrådet. Beslutningen protokolføres

Desuden i forhold til udlandsrejser
Jf. administrativ forskrift nr. 21, som er godkendt af Aalborg Byråd 13. januar 2014 gælder
følgende regler;
•
•
•

Aalborg Kommune dækker ikke omkostninger for medrejsende ægtefæller og
ledsagere.
Alle rejser til udlandet for politikere skal godkendes af magistraten, før rejsen kan
påbegyndes, og fremgå af referatet.
Alle rejser til udlandet for ansatte skal før rejsen påbegyndes godkendes af borgmester
eller rådmand. Godkendelsesretten kan delegeres til kommunaldirektør og
forvaltningsdirektører.

Rejseindberetninger
Byrådet vedtog den 13.01.2014, at rejseindberetninger vedrørende rejser til
udlandet fremlægges på Aalborg Kommunes hjemmeside, hvortil den
pågældende forvaltning selv er forpligtet til at indberette alle rejser til udlandet
for såvel politikere som ansatte, så snart afregningen for rejsen er afsluttet.

Selvom det i loven alene er anført udtrykkeligt i tilknytning til litra b om deltagelse i
møder, at der på andet grundlag kan ydes særskilt vederlæggelse for varetagelse af
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hverv efter valg af kommunalbestyrelsen, antages dette at gælde tilsvarende ved
varetagelse af andre aktiviteter efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller
dennes udvalg. Således har kommunalbestyrelsesmedlemmer f.eks. ret til at
modtage diæter efter § 18, stk. 3, i lov om kommunale og regionale valg og § 31,
stk. 3, i folketingsvalgloven i forbindelse med udførelse af hverv som tilforordnede
eller valgstyrere.
Ad g - udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under litra a-f nævnte
møder m.v.
Litra g omfatter alle øvrige aktiviteter, som er forbundet med varetagelsen af de
hverv, der er nævnt i litra a-f. Under bestemmelsen hører således
mødeforberedelse samt besigtigelser, tilsynsforretninger, studieture,
venskabsbybesøg og deltagelse i repræsentativt arbejde, der ikke finder sted efter
anmodning fra kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg. Møder i underudvalg, der
ikke er nedsat af økonomiudvalget eller et stående udvalg, men af særlige udvalg
nedsat i henhold til § 17, stk. 4, i loven, anses tillige som en aktivitet, der er omfattet
af litra g.
Hvis en aktivitet er omfattet af litra g, kan der ikke ydes erstatning for dokumenteret
tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med aktiviteten, jf. lovens § 16, stk. 5. Dette
gælder også for rejsetid i forbindelse med studieture, hvor hovedformålet med turen
og den overvejende del af turens program vedrører forhold, der er omfattet af litra g.
Derimod vil kommunalbestyrelsen kunne træffe beslutning om at yde godtgørelse
for udgifter til befordring, fravær fra hjemstedet samt dokumenterede, nødvendige
udgifter forbundet med et fysisk handicap og til pasning af syge, nære pårørende, jf.
lovens § 16, stk. 11. Kommunalbestyrelsen er dog ikke som ved de under litra a-f
nævnte aktiviteter forpligtet hertil, jf. lovens § 16, stk. 10.
Undtagelse
Det bemærkes, at kommunalbestyrelsesmedlemmer der jf. Kommunestyrelsesloven
§ 68a af kommunalbestyrelsen er udpeget til medlem af bestyrelsen for et selskab,
en forening, en fond m.v. som udgangspunkt ikke fra kommunen (jf.
Kommunestyrelsesloven § 16, stk. 5, stk. 10 og stk. 11) kan modtage erstatning for
tabt arbejdsfortjeneste eller godtgørelse.
Vederlæggelse vil kunne ske fra selskabet i medfør af vedtægtsbestemmelse
herom (se Karnov kommentarer til Kommunestyrelsesloven § 68a, årg. 2018 og
”Lov om kommunernes styrelse med kommentarer” af Hans B. Thomsen m. fl. Årg.
2010.
2. Hjemmel:
BEK nr 1769 af 27/12/2018, §2, stk. 3 jf. Kommunestyrelseslovens § 16, stk. 1 og stk.
5.
12/15

3. Hjemmel:
Kommunestyrelseslovens § 16, stk. 5
Et medlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så
fald reduceres det faste vederlag. Valget foretages med virkning for et regnskabsår ad
gangen. Erstatning ydes for deltagelse i de nedenstående, litra a-e, nævnte møder m.v.
Herudover kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde erstatning til et medlem for udførelse
af de i note 1, litra f, nævnte aktiviteter. Erstatningen kan pr. dag højst udgøre det
femdobbelte af det diætbeløb, som af økonomi- og indenrigsministeren er fastsat for
møder af ikke over 4 timers varighed, jf. Kommunalstyrelsesloven§ 16 a, stk. 2.
a) deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen og dennes udvalg samt underudvalg,
b) deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres
efter valg af kommunalbestyrelsen, medmindre der på andet grundlag er fastsat
bestemmelse om særskilt vederlæggelse,
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 litra a og b nævnte hverv,
d) deltagelse i seminarer, jf. Kommunestyrelsesloven § 9a fx seminarer vedr. årsbudget
eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning,
e) deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger, jf. Kommunestyrelseslovens § 42
c
Se desuden note 1 litra f
4. Hjemmel:
BEK nr 1769 af 27/12/2018, § 4, stk. 2 samt Kommunestyrelseslovens § 16a
5. Hjemmel:
Kommunestyrelsesloven § 16, stk. 4 jf. BEK nr 1769 af 27/12/2018 § 3, stk. 1 og VEJ
nr. 9 af 09.02.2007 punkt. 2.1.2.
Til et kommunalbestyrelsesmedlem, der har et eller flere børn under 10 år boende i
hjemmet, ydes et tillægsvederlag.
Tillægsvederlaget ydes, hvis kommunalbestyrelsesmedlemmet, dennes ægtefælle
eller samlever har forældremyndighed over barnet eller har et barn anbragt i
plejefamilie, kommunal plejefamilie eller netværksplejefamilie, jf. § 66 a, stk. 1 og 2,
i lov om social service. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde vederlaget,
uanset at foranstående betingelser ikke er opfyldt, hvis barnet er bopælsregistreret i
Det Centrale Personregister (CPR) på samme adresse som
kommunalbestyrelsesmedlemmet.
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I tilfælde af fælles forældremyndighed, hvor forældrene ikke bor sammen, ydes
tillægsvederlaget kun, hvis barnet er bopælsregistreret i Det Centrale
Personregister (CPR) på samme adresse som kommunalbestyrelsesmedlemmet.
Tillægsvederlaget ydes med virkning fra den måned, hvor barnet fødes, eller hvor
de i BEK nr. 1530 af 09.12.2016 § 3 stk. 1 og 3-5 nævnte betingelser i øvrigt er
opfyldt.
Der ydes kun ét vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmet, uanset om der bor
flere børn under 10 år i hjemmet.
To kommunalbestyrelsesmedlemmer, der bor sammen og har et eller flere
hjemmeboende børn under 10 år, har begge ret til vederlaget, idet de begge – hver
for sig – vil opfylde lovens betingelser.
Hvis et kommunalbestyrelsesmedlem tillige er medlem af et regionsråd, ydes
tillægsvederlag for begge hverv.
6. Hjemmel:
Kommunestyrelsesloven § 34 jf. BEK nr 1769 af 27/12/2018 § 19 jf. bilag 1 samt
regulering
7. Hjemmel:
Kommunestyrelsesloven § 34 jf. BEK nr 1769 af 27/12/2018 § 19 jf. bilag 1 samt
regulering og Kommunestyrelseslovens § 64a
8. Hjemmel:
Kommunestyrelsesloven § 16, stk. 2 jf. § 34, stk. 2 jf. BEK nr 1769 af 27/12/2018 §
12
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9. Hjemmel:
BEK nr 1769 af 27/12/2018, § 7, stk. 6 jf. vej. nr. 9 af 09.02.2007 pkt. 2.4.1 samt
Kommunestyrelsesloven § 17, stk. 4-5 og Love om retssikkerhed og administration
på det sociale område § 19 og Styrelsesvedtægten § 11
10. Hjemmel:
BEK nr 1769 af 27/12/2018, § 7, stk. 7 jf. vej. nr. 9 af 09.02.2007 pkt. 2.4.1 samt
Kommunestyrelsesloven § 17, stk. 4-5 og Love om retssikkerhed og administration
på det sociale område § 19 og Styrelsesvedtægten § 12
11. Hjemmel:
Kommunestyrelsesloven § 16, stk. 2 og BEK nr 1769 af 27/12/2018 § 17
Vederlag Borgmester kr. 1.171.734,96 x 185 % = 2.167.709,68/43
udvalgsmedlemmer = kr. 50.411,85
12. Hjemmel:
Kommunestyrelsesloven § 8a samt Administrativ forskrift nr. 29
13. Hjemmel:
Kommunestyrelsesloven § 16, stk. 10 jf. § 16, stk. 1, litra a-f og Ligningsloven § 9 B,
jf. BEK 1307 af 28.11.2017
Hjemmel – cykel m.m.:
Skats skrivelse af 28.11.2017, kl. 13.13
14. Hjemmel:
BEK nr 1769 af 27/12/2018 § 4, stk. 2. og Kommunestyrelsesloven § 16
15. Hjemmel:
BEK nr 1769 af 27/12/2018 § 6
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