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Diæter til valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere. 
 
Det følger af valglovens § 18, stk. 3, at valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og 
de tilforordnede vælgere som udgangspunkt har krav på udbetaling af diæter for deres 
virksomhed i forbindelse med valget, og at diæterne udbetales i henhold til reglerne i 
lov om kommunernes styrelse.  
 
Det følger dog samtidig af bestemmelsen, at regionsrådet har mulighed for at beslutte, 
enten at der slet ikke skal ydes diæter, eller at der skal ydes diæter med et andet beløb 
end det, der følger af henvisningen til lov om kommunernes styrelse. Regionsrådet har 
således mulighed for at beslutte, at der skal ydes diæter med op til fem gange det be-
løb, som i henhold til lov om kommunernes styrelse ydes for deltagelse i møder af ik-
ke over fire timers varighed.  
 
Pr. 1. januar 2013 udgør diæterne i henhold til lov om kommunernes styrelse følgende 
beløb: 
  

- op til 4 timer: 395,- kr., 
- over 4 timer: 790,- kr.  

 
Der ydes efter lov om kommunernes styrelse dobbelt diætbetaling, hvis der ved vare-
tagelsen af de pågældende funktioner er medgået mere end 4 timer. Et møde, der 
strækker sig ud over kl. 24, betragtes også diætmæssigt som ét møde. Er der på én dag 
varetaget flere diætberettigede hverv, skal mødetiderne sammenlægges, inden diætbe-
regningen. Der kan altså ikke foretages selvstændig beregning af diæter for de enkelte 
hverv for sig.  
 
Ved beregningen af den tid, der medgår ved varetagelsen af de pågældende funktioner, 
medregnes også rejsetid til og fra det sted, hvor funktionen er varetaget.   
 
Administrationen kan udlevere blanketter til brug for anmodning om udbetaling af di-
æter. 
 

 
 



   Side 2 

Regionsrådet skal således tage stilling til, om det ikke ønskes, at der skal ydes diæter, 
eller om der i modsat fald skal ydes diæter med et andet beløb end det, der følger af 
henvisningen til reglerne i lov om kommunernes styrelse. Regionsrådet kan i givet 
fald beslutte at yde diæter med op til 1.975 kr. pr. dag (fem gange 395,- kr.). 
 
Såfremt regionsrådet ikke beslutter sig for nogen af de to nævnte valgmuligheder, vil 
der i medfør af valglovens § 18, stk. 3, blive udbetalt diæter med det beløb, der følger 
af reglerne i lov om kommunernes styrelse. 
  
 


