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Reglerne om vederlæggelse af regionsrådsmedlemmer sammenlignet med veder-
læggelsen af kommunalbestyrelsesmedlemmer  
 
 

1. Vederlæggelse af regionsrådsmedlemmer (jf. bekendtgørelse nr. 1460 af 19. december 
2005 om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af regionale hverv) 

2. Vederlæggelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer (jf. bekendtgørelse nr. 1461 af 19. 
december 2005 om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale 
hverv 

3. Opsamling 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Forretningsudvalget har på sit møde den 22. oktober 2013 under behandlingen af sag 
nr. tre, Evaluering af driftsudvalgene, udbedt sig et notat om reglerne om vederlæggel-
se af regionsrådsmedlemmer sammenlignet med vederlæggelsen af kommunalbesty-
relsesmedlemmer. 
 

1. Vederlæggelse af regionsrådsmedlemmer (jf. bekendtgørelse nr. 1460 af 19. 
december 2005 om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af regionale 
hverv) 

 
- Regionsrådsformandens vederlag 

Regionsrådsformanden modtager et vederlag, der svarer til størrelsen af den til enhver 
tid gældende løn i en tjenestemandsstilling i staten i lønramme 40 (skalatrin 53) - pr. 
1. juli 2013 737.906 kr. - samt et særligt tillæg på 88.033 kr. pr. 1. juli 2013. I alt pr. 1. 
juli 2013 825.939 kr. pr. år. 
 
Der er tale om det samme vederlag, som en borgmester (i en kommune med over 
80.000 indbyggere) modtager i vederlag. 
 

- Udvalgsvederlag 
Regionsrådet kan beslutte at yde udvalgsvederlag for medlemskab af forretningsud-
valget. Summen af de årlige vederlag for varetagelse af posten som medlem af forret-
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   Side 2 

 

ningsudvalget kan højst udgøre 100 % af vederlaget til formanden for regionsrådet (pr. 
1. juli 2013 i alt 825.939 kr. årligt). Ved fordelingen imellem medlemmerne ses der 
bort fra udvalgets formand.  
 
I medfør af regionsloven kan regionsrådet endvidere beslutte at yde udvalgsvederlag 
for medlemskab af særlige udvalg af midlertidig karakter. Summen af de årlige veder-
lag for varetagelse af poster som medlem af et særligt udvalg af midlertidig karakter 
kan højst udgøre 100 % af vederlaget til formanden for regionsrådet (pr. 1. juli 2013 i 
alt 825.939 kr. årligt). 
 
Den 24. september 2012 meddelte Økonomi- og Indenrigsministeriet Region Hoved-
staden dispensation til at nedsætte driftsudvalg. Regionsrådet besluttede derefter at gø-
re tre af regionens syv særlige udvalg til driftsudvalg, og at lade de resterende særlige 
udvalg af midlertidig karakter fortsætte arbejdet som særlige udvalg. Dispensationen 
gav ikke mulighed for at forhøje summen af vederlag for varetagelse af poster som 
medlem af driftsudvalg og/eller særlige udvalg - uden samtidig at sænke vederlæggel-
sen af forretningsudvalgets medlemmer. Summen af de årlige vederlag, der kan ydes 
til regionsrådsmedlemmer for medlemskab af forretningsudvalget, stående udvalg og 
eventuelle særlige udvalg, kan således samlet højst udgøre 200 % af vederlaget til 
formanden for regionsrådet.  
  
Dispensationen udløber den 31. december 2013, men Økonomi- og Indenrigsministe-
riet har fremsat forslag om ændring af regionsloven, således at regionerne får mulig-
hed for at nedsætte stående udvalg uden at skulle indhente forudgående godkendelse 
hertil fra ministeriet.  
 
Det følger af lovforslaget, at der fortsat ikke vil være mulighed for at forhøje summen 
af vederlag for varetagelse af poster som medlem af driftsudvalg og/eller særlige ud-
valg - uden samtidig at sænke vederlæggelsen af forretningsudvalgets medlemmer. Ef-
ter lovforslaget er det således fortsat en forudsætning for et regionalt udvalgsstyre, at 
summen af de årlige vederlag, der ydes til regionsrådsmedlemmer for medlemskab af 
et forretningsudvalg (fremover benævnt økonomiudvalg), stående udvalg og eventuel-
le særlige udvalg, samlet højst udgør 200 % af vederlaget til formanden for regionsrå-
det.  
            

2. Vederlæggelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer (jf. bekendtgørelse nr. 
1461 af 19. december 2005 om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen 
af kommunale hverv 

 
- Borgmesterens vederlag 

Borgmesteren (i en kommune med et indbyggertal på over 80.000 indbyggere) modta-
ger et vederlag, der svarer til størrelsen af den til enhver tid gældende løn i en tjene-
stemandsstilling i staten i lønramme 40 (skalatrin 53) - pr. 1. juli 2013 737.906 kr. - 
samt et særligt tillæg på 88.033 kr. pr. 1. juli 2013. I alt pr. 1. juli 2013 825.939 kr. pr. 
år.  
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Der er tale om det samme vederlag, som en formand for et regionsråd modtager i ve-
derlag. 
 

- Udvalgsvederlag 
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at der skal ydes udvalgsvederlag for medlemskab 
af økonomiudvalget, stående udvalg og særlige udvalg (samt til de medlemmer, der er 
valgt af kommunalbestyrelsen til børn- og unge-udvalget efter § 19 i lov retssikkerhed 
og administration på det sociale område). 
 
Det kan endvidere besluttes at yde vederlag til formænd for stående udvalg, næstfor-
mænd for økonomiudvalget og stående udvalg, formanden for børn- og unge-udvalget 
og formænd for udvalg, som kommunalbestyrelsen har henlagt opgaver til efter folke-
oplysningsloven. 
 
Det kan endelig besluttes at yde vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er 
formænd for særlige udvalg.   
 
Summen af de nævnte årlige udvalgsvederlag (i en kommune med et indbyggertal på 
over 80.000 indbyggere) kan højst udgøre 330 % af vederlaget til borgmesteren i den 
pågældende kommune. Pr. 1. juli 2013 i alt 2.725.599 kr. pr. år.  
 

3. Opsamling 
 
Det fremgår af ovennævnte, at et regionsråd og en kommunalbestyrelse (i en kommu-
ne med et indbyggertal på over 80.000 indbyggere) årligt vil have følgende beløb til 
rådighed til vederlæggelse af sit udvalgsarbejde: 
 

-  Regionsrådet: 1.651.878 kr. til vederlæggelse for medlemskab af forretnings-
udvalg, stående udvalg og eventuelle særlige udvalg  

- Kommunalbestyrelsen (i en kommune med et indbyggertal på over 80.000 
indbyggere): 2.725.599 kr. til vederlæggelse for medlemskab af økonomiud-
valget, stående udvalg og særlige udvalg (samt til de medlemmer, der er valgt 
af kommunalbestyrelsen til børn- og unge-udvalget efter § 19 i lov retssikker-
hed og administration på det sociale område), til formænd for stående udvalg, 
næstformænd for økonomiudvalget og stående udvalg, formanden for børn- og 
unge-udvalget og formænd for udvalg, som kommunalbestyrelsen har henlagt 
opgaver til efter folkeoplysningsloven, og til kommunalbestyrelsesmedlem-
mer, der er formænd for særlige udvalg.   
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