UDPEGET AF AALBORG BYRÅD – Ikke-byrådsmedlem
Vederlag til Ikke-byrådsmedlem
Som politisk udpeget ikke-byrådsmedlem kan du vælge at modtage diæt eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for din varetagelse af hvervet. Vederlæggelsen sker efter Styrelsesloven §16a. Af Aalborg Byråd er det desuden besluttet, at der maksimalt udbetales diæt/erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelser for maksimalt fire møder om
året pr. udpegning (Byrådets beslutning af 26. februar 1996).
Mødediæt
Grundbeløbet for diæter udgør 415 kr. pr. dag fastsat pr. 1. april 2016. Hvert år – første gang 1.
januar 2018 – forhøjes beløbet med 5 kr.
Møder op til 4 timer
Flere møder samme dag/ møder over 4 timer
Diætsatsen for 2020 (1)
430 kr.
860 kr.

Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste (2)
Hvis der lides løntab i forbindelse med mødevirksomheden, kan der vælges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste mod dokumentation fra arbejdsgiveren. Som med mødediæter kan der kun udbetales erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for op til 4 møder pr. år.
Maksimalt erstatningsbeløb pr. dag pr. 1. januar 2020 er 2.150,00 kr.
Diverse godtgørelser (3)
Hvis man som ikke-byrådsmedlem deltager i et eller flere af følgende møder er man berettiget til
godtgørelse jf. nedenstående:
a) møder i kommunalbestyrelsen og dennes udvalg samt underudvalg,
b) 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) 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 (4)
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 (5)

For de første 20.000 km
3,53 kr. pr. km

For kørsel over 20.000 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.

•

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
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Note
1. Hjemmel:
Kommunestyrelsesloven (LBK nr. 2 af 04.01.2018) § 16 a, jf. BEK nr. 1769 af
27/12/2018 jf. VEJ nr. 9 af 09.02.2007
2. Hjemmel:
Kommunestyrelseslovens § 16 a, stk. 1 jf. § 16, stk. 5
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
3. Hjemmel:
Kommunestyrelsesloven (LBK nr. 2 af 04.01.2018) § 16 a, stk. 6 jf. § 16, stk. 1, litra ac samt § 16, stk. 10. Desuden BEK nr. 1769 af 27/12/2018
4. Hjemmel:
Kommunestyrelseslovens § 16a, stk. 6 + 7 jf. § 16a, stk. 1, litra c og VEJ nr. 9 af
09.02.2007 punkt 2.1.1.1
Ad c – Deltagelse i relevante kurser m.v.
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.
OBS! Der skal i alle tilfælde søges om tilladelse til deltagelse, hvis man ønsker erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.
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5. Hjemmel:
Kommunestyrelsesloven § 16 a, jf. § 16, stk. 10 jf. § 16, stk. 1, litra a-f og Ligningsloven § 9 B, jf. BEK 1307 af 28.11.2017 jf. beslutning Aalborg Byråd 26.02.1996
Hjemmel – cykel m.m.:
Skats skrivelse af 28.11.2017, kl. 13.13
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